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বিজ্ঞাপন। 

বছদিন পরে জাতকের তৃতীথব খওড প্রকাপিত হইল। মুদ্রাকরের অবহেলাই বিলের প্রধান 
কারণ। চতুর্ঘ খণ্ডও ধগ্রস্থ হইয়াছে। কিন্তু কতদিনে যে উহার মুদ্রণ শেষ হইবে, আহ! 
বলিতে পারি না। 

জাতক-মগপ্ধে আমর যাঁহ। বক্তবা, তাহ! প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডের উপক্রমণিকায় মোটামুটি 

বণিযছি। তৃতীয় খণ্ডে নূতন কিছু বলিবার নাই) এজন্য ইহাতে উপত্রমণিক! মংযোগ্িত 
হইল না। জাতক আলোচনা করিয়৷ আর যাহ! জান| যাইতে পারে, তাহ! পঞ্চম কিংবা ষষঠ- 
খণ্ডের উপক্রমণিকায় প্রদত্ত হইবে। 

বিভা দশমী শ্রীঈশানচন্জ্র ঘোষ 
১১ আশ্বিন, ১৩৩২ 

133% 

কলিকাতা, | 





গরমারাধ্য ৬চন্দ্রকিশোর ঘোষ পিতৃদেবের উদ্দেশে 

উতসর্গ-প্র। 

পিতৃদেব, 
আজ যাঁট বব হইল, আপনি যে কত আঁশা কবিযা আমাকে বিদ্যাশিক্ষ্থ 

বিদেশে পাঠাইযাছিলেন, তাহা এখনও হৃদযে জাগরূক আছে। নিয়তিব নিষ্ঠুর 
বিধানে আমাৰ পঠদ্দশীব প্রীবন্তেই আপনি স্বর্গীবোহণ কবিলেন, আমি আপনার 

সেই আশীব অণুমান্র পূৰণ কবিতে গাবিলাম কি না, তাহা দেখিযা যাইবার 
অবসব পাইলেন না। 

বাগ্দেবীব সেবা জন্য আপনীব নিকটেই দীক্ষা! লাভ কবিয়াঁছিলাম; কিন্তু 

নিষ্ঠাব অভাবে তাহাতে সিদ্ধি লাভ কবিতে পাবি নাই। তথাপি সে মহামন্ত্র যে 
একেবাবে ভুলি নাই, ভাহাব নিদর্শনস্বরূপ আমাৰ শেষ বয়সেব বুশ্রম-সম্পাদিত 

জাতকেব এই তৃতীষ খণ্ড আপনাব পবিভ্র নামে উত্র্গ কবিলীম। ভগবান্ 

করুন, অধম সন্তানেব এই ভক্তিদত্োপহাব গাইযা আপনাৰ স্বর্গীয আত্মাব যেন 
কথঞ্চিৎ তৃপ্তি সাধিত হয। 





ক্রেীঞ্পভ্্। 

৩০১--খুল্লকলিন্ন-জীতক ১... 2৭ *** 
কোন রাজা! যুন্ধকওযণবশতঃ অপব এক রাজার সহিত বিবাদের ছল 

গাইয়াছিলেন , কিন্তু শত্রের মিথাস্বাদে ্রদুধ হইয়া পরাভূত হইস্াছিলেন। 

৩০২-_মহাশ্বারোহ-জাতক ** 7 

কোন রাজা যুদ্ধে পবান্ত হই! পলায়নকালে এক জন্পদবামীব গৃহে আশ্র 

গাইগনাছিলেন এবং সেই ব্যক্তিকে অর্দবাজ্য দিয়! কৃতজ্ঞত। প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন। 

৩০৩--একরাজ-জাতক ৮5, ু 

রা বন্দী হই়াছিলেন, বিজেতা হাব গীডন কবিলেও তিনি সহিষুতায় 
বলে শত্রুকে বশীভূত ও অনুতপ্ত কবিয়।ছিলেন। 

৩০৪- দর্দর-জাতক ** * 
ছুই রাজকুমার পৈতৃক রাজা হইতে নির্বাসিত হইয়া এবং নী ণি 
লোকেব অবভ্রাভাজন হইয়াছিলেন। 

৩০৫-_শীলমীমাংদা'জাতক নম ** 
কোন আচার্য্য শিষাদিগের চরিত্রপরীক্ধার্থ তাহাদিগকে চুরি করিবার জন্ত 
লোত দেখাইয়াছিলেন। কেবল একটা ছাত্র এ পরীক্গায় উতবীর্ণ হই়াছিণ 
এবং আচার্য তাহাকে নিজের কন্ত। দান করিমীছিলেন। 

৩০৬--স্থজাত।-জাতক ৪, * 

এক ফল-বিক্রেতাৰ কা! রাজার বাণী হইগ্লাছিল এবং শেষে গর্বিত হই 
বাজার কাছে তিরস্থাব পাইয়াছিল। 

৩০৭-_পলাশ-জ।তক * ** 
কোন ত্রাঙ্মণ এক বৃক্ষ দেবতাকে পুজা! কবিয়! গুপ্রধন লাত করিয়/ছিল। 

৩০৮-জবশকুন-জাতক ৫ * 
কাঠঠকুট্টক ও অকৃতজ্ঞ সিংছের বখা। 

৩০৯--শবক-জীতক ৮ * 
এক বান্তা পুবোহিতকে নিয়ামনে বসাইয় মন্ত্র শিখিতেছিলেন। এক 
চণ্ডীল আম চুরি কবিতে গিয়| ইহা! দেখি! রাজাকে নিন্দা 7 | 

৩১০--সহ্য-জাতক 

রাজাব পুরোহিত হইবেন, এই প্রলোভন চিনা এক ব্রাহ্মণ গ্রবা। 
ত্যাগ কবেন নাই। 
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৩৯ ১-পিচুমন্দ-জাঁতক ৪৪ 8৪৪ 

এক দশ্া একটা নিষ্ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইলে, বৃক্ষটী কাটা যাইবে 
এই আশঙ্কায় বৃক্ষদেবতা তাহাকে ভয় দেখাইয়া দূর কৰি! দিয়াছিলেন। 

৩১২--কাশ্যপমান্দ্-জাতক ৭ + 
পিতা পুভ্রে পথ চলিবার সময়ে বিবাদ করেন? বৃদ্ধ অধথ! বাগ করিয়া" 
ছিলেন বণিয়। যোঁধিসত্ব তাঁহাকে মৃহ ভতরন! কবিয়াছিনেন। 

৩১০ -ক্ষান্তিবাদি-জীতক *** ৮৮, 
এক নিষ্ঠুর রাঁজ। এক তণস্বীব প্রতি কঠোব অত্যাচার করিয়াছিলেন; 
তপন্থী শেষ পর্য্যন্ত সহিষ্টুতা হাবান নাই? অত্যাচারী বাঁজ! নরকে গিয়া" 
ছিলেন। 

৩১৪--লৌহকু্তী-জাতক ৯ 
রাজ! অর্ধাত্রিকালে ভীষণ আর্তনাদ শুনিয়। ভীত এ গুবো- 
হিতেব। পণুবলি দ্বাৰা ্বস্তায়নেব ব্যবস্থা কবিয়াছিলেন? এক ত্রাক্মণকুমাবের 
অনুরোধে বোধিদত্ব আর্তনাদেব কাবণ বুঝ।ই! দিয়া পণ্তযন্ত বহিত করিয়া- 
ছিলেন। 

৩১৫-্মাংস-জাতক 55 ১১ 

চারিঘন শ্রষ্টিগুত্র এক বাঁধের নিকট হইতে মাংস, লইবাঁৰ চেষ্ট! করিগা 
ছিল) যে মিষ্টবাক্যে সম্বোধন করিয়াছিল, সেই মাংস পাইয়াছিল। 

৩১৬স্শশ-জাতক ৪৪ ৪৪৪ ৪৪৪ 

এক শশক অতিথিকে অন্ত খাদ্য দিতে ন! পারিয়। নিজেব দেহ দান কবে 
এবং সেই পুণ্যবলে চন্দ্রের অঙ্কে স্থান পায়। 

৩১৭ -মুতরোদন-জাতক 5 

এক যুবকের ভ্রাতা মরিলে সে রোদন কবে নাই, সকলকে বুঝাইঞছিল 
যে মৃতের জন্য ধোদন কথ। মূর্থতাব কাজ। 

৩১৮ -কণবের-জ!তক ** +++ 
এক গণিক! নিজেব গ্রণয়ীর জীবনে পবিবর্তে এক দস্ুর জীবন রক্ষ। 
করিয়াছিল এবং শেষে তাহাঁব বিশ্বাদঘাতকতাব সমুচিত দও পাইক্নাছিল। 

৩১৯--তিতির-জাতিক 
একট। পোষা তিতির অন্য ভিতিবাগকে লোভ চির ফাঁদে আবদ্ধ 
করিতে গিয়! নিজের কা্যেব অনৌচিত্য বুবিযাছিল। 

৩২০-ফ্ত্যাগ-জাতক 5১5 4৪ 

এক বাজকুমার তাহাব পতিব্রতা পত্ভীব অনাদর কথিতেন।) বোধিসতব 
মহুগদেশ দিয়! তাঁহার মতি ফিবাইয়াছিলেন। 

২১ 

খ্ও 

২৫ 

২৮ 

৩১ 

৩৩ 

৩৬ 

৩৭ 

৪২ 



1), 

৩২১-কুটিদুষক-জাতিক ** 
একটা মর্কটি ঈর্ঘ্যাবশতঃ একট। নর কুলায় রা করিয়াছিন। 

৩২২- দা্দত-জাতিক ক ৪ 

এক তীক্ষ শশকের এবং অগ্তান্ত জন্তুর অহেতুক তয়ে পণায়নে বথা। 

৩২৩- ব্রহ্মা্ত-জীতক *** *** 
এক তগস্থী বাব বংসরেব মধ্যে বাজীব নিকট দামান্য যাচ্ঞা র্াস্ত 

করিতে পারেন নাই। 
৩২৪ -চর্ঘাশাটক-জাঁতক * “১ 

এক নির্বোধ ভিক্কুব কথা। দে ধনে করিয়াছিল যে, একটা মেষ তাহাকে 

গরণাম করিবাৰ জন্য আমিতেছে? কিন্তু সেই মেষেব শূঙ্গাঘাতে তাহা 

মৃত্যু হইয়াছিল। 

৩২৫--গোঁধাজাতক ৪৪ ৪৪ ৪6$ 

এক গোধা নিজের বুদ্ধিবণে এক কূটতপদ্থীর ছুরভিমন্ধি ব্যর্থ করিয়াছিল। 

৩২৬-_কদ্ধারু-জাতক *, 
এক পুরোহিত নিজের যে গুণ নাই তাহাই আছে বলিয়া দ্য গুপ্মালয 
ধাবণ কবিয়াছিল) এইজন্য দেধতার! তাহাকে দণ্ড দিয়াছিলেন। 

৩২৭-_কাঁকবতী-জাতক *** "* 
সুপর্ণ-বাঁজ কোন বাজার মহিষীকে হবণ কবিয়াছিলেন ) শেষে রাজার মন্ত্রী 
সুপর্ণরাধেৰ চক্ষে ধূলি দিয়া মহষীকে রাজাব নিকট আনিয়াছিলেন। 

৩২৮-অননুশৌচনীয়-জাতক ** * 
এক ব্যক্তি নুবর্ণমযী প্রতিমা! নির্াণপুরব্ক তাদৃশী রূপবতী ভার) লাঁভ 
কবিয়াছিলেন; কিন্তু শেষে এ ভারা মৃত্ঠা হইলেও শেকাভিভূত হন নাই। 

৩২৯--কালবাহু-জাতক 

শুকপক্ষী ও কৃষ্বর্ণ মর্কটেব কথা , রি মর্কটের অনাদর নি 
এবং শুকেব। আদব পাইন ছিল। 

৩৩০--শীলমীমাংদা-জতক * ৫ 
এক ব্যক্তি ধর্শেব বল পৰীক্ষা! কবিয়াছিল। এক শ্যেন পক্ষী মাংদখণ্ড তাঁগ 
করিয়। এবং এক দামী তাহাঁধ জাঁবেৰ আগমন-সন্বপ্ধে নিবাশ হইয়া থে শান্তি 
ভোগ কবিয়াছিল, তদর্শনে খর ব্যক্তিব শিক্ষালাত। 

৩৩১--কৌকাঁলিক-জাতক ৮ *, 
একটা পদ্দিশাবক অকালে কুহুধবনি কবিয়া এাণ হারাই়াছিল, এই ৃষ্ান্ 
দ্বার! এক বাচান বাজাকে উপদেশদান। 

৩৩২-_রথলট্ঠি-জীতক রঃ 
উভয় পক্ষেব কথ! না শুনিয়া! বিচাঁব কথ! অন্যায়। 
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৩৩৩--গোঁধা-জাতক ত* , 
শুপক গোধাব পলায়নবৃত্াস্ত ; এক রাজা তাহা স্ত্রীব নিকট উপকার 
গাইয়াও অকৃতজ্ঞ হইয়াছিলেন। 

৩৩৪--রাজাববাদ-জাতক 

বাজা স্থশ!দক হইলে বৃক্ষের ফল সুমিষ্ট হয়। কিন্তু বাজ অধর্মপবায়ণ হইলে 
সেই ফলই তিক্ত ও বিশ্বাদ হই! থাকে । 

৩৩৫-_জদ্বুক-জাঁতক ** ৮, "১ 
সিংহের মত চলিতে গিয়া শৃগ!লেব মৃত্যু। 

৩৩৬--বৃহচ্ছজ্'জাতক দঃ 

এক রাজপুঞ্র মনতরষলে গুধধন তি | 
৩৩৭-গীঠজতিকা . ** 

তণন্বী ও শ্রেঠীর কথা, অতিথি ঘৎকার জি ] 

৩৩৮-তুষ-জাতক *** *** 
বাজার পু তাহাকে গৌপনে নিহত রা চেষ্ট! কবি়াছিলেন। বাজ! 
আদন্নকালে একটা মন্ত্র আবৃত্তি কথিয়! বঙ্গ| পাইয়াছিলেন। 

৩৩৯--বাবেরু জাতক £ঃ **ঃ 
বাবেকুবামীরা যখন মমুষ দেখিতে পাইয়াছিল, তখন আব কাকেব আদর 
বরে নাই। 

৩৪০-_বিষহ্য-জাতক * *** 
এঁক ধনী শ্রেঠী দরিদ্র দশায় উপনীত হইয়াও দানশীগতা ত্যাগ কেন নাঁই। 

৩৪১-_কন্দরী-জাতক '** * ** 
কুণাল'জাতক (৫২৩) দ্রষ্টব্য । 

৩৪২--বানর-জাতক *** ** *** 
বানর গ্রত্যুৎপন্নমতিত্ববলে বুস্তীরের গ্রাস হজ মুক্ত হইয়াছিল। 

৩৪৩ _ কুণ্টপি-জাতক *** 
এক ক্রৌঞ্ধী নিজের শাববহস্তাদিগকে ব্যা্র দবাব! নিহত করাইয়াছিণ। 

৩৪৪--আম্চোর-জাতক ** *** 
এক ভও তগশ্থী শ্রেঠিকন্তাদিগকে আজ্রচোর মনে করিয়! তাহাদদিগের দারা 
শপথ করাইয়াছিল এবং শেষে নিজেই শক্রকর্ভৃক দণ্ডিত নাং | 

৩৪৫ -গজকুন্ত-জাতিক ৮ 
বোধিসত্ব এক অলম বাঁজার চবিত্রসংশোধনের জন্ত রর গজকুস্ত 
নামক এক অতিমন্দগামী গ্রাণীব দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। 

৩৪৬-_কেশব-জাতক' রঃ 
এক তপস্বী পীড়িত হইয়! বাঁজাব সেবাগুআঁধাতেও আরোগ্য লাভ কবেন 
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নাই। কিন্ত প্রিয়শিষ্যপ্রদূতত অবলণ সিদ্ধপত্র খাইয়াই সুস্থ হইগ্নাছিলেন। 

প্রীতিষুক্ত সামান্ত খানও প্রীতিহীন মধুর থাগ্ অপেক্ষা উপাদেয়। 

৩৪৭-_অযঃকুট-জাতক *** ১৭ 
গণ্তবনি নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়। যক্ষের| বোধিমতকে জলন্ত লৌহখণ্ডেষ 

আঘাতে বধ কবিতে আসিয়াছিল কিন্তু শত্র তাহাকে রক্ষ। কবিয্াছিলেন। 

৩৪৮--অরণ্য-জাতক ত৫ 
খধিকুমার কোন কামিনীব রূপে মুগ্ধ লা জনপদে যাঁইতে চাহিয়াছিণ ) 
কিন্তু পিতাঁৰ উপদেশে সে সঙ্কল্প ত্যাগ কবিয়াছিল 

৩৪৯--নদ্ষিভেদ-জ।তক *** 
শৃগালেব চত্রান্তে সিংহ ও বৃষেব বন্ধুতা বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল? তাহাঁর! বিবাদ 
কবিয়া পরম্গবেৰ প্রাণবধ কবিয়াছিল। 

৩৫০-_দেবতাপ্রম্ম-জীতক ০ *** 
মহাউন্যার্স-জাতক ( ৫৪৬) দ্রষ্টব্য । 

৩৫১-_মণিকুগ্ুল-জাতক 
যুদ্ধে পবাজিত বোধিণত্ সর্বস্ব হাঁবাইয়াও শোক করেন নাই; হা দেখিয়! 
কোশলরাজ বিশ্মিত হইয়! তাহার সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়াছিলেন। 

৩৫ ২-নুজাত-জাতক ৪ ৪১৪ 

বোধিদত্ব একটা মৃত গোকে তৃণ থাওইবাৰ চেষ্টা করিয়া তহাব পিতৃশোক* 
কাতর পিতাকে গ্রবোধ দ্িয়াছিলেন। 

৩৫৩- ধোঁনসাখ-জ।ত ক 

এক বাজা তীহাব পুবোহিতেব পবামর্শে উন সহস্র বাজাব প্রাণ সংহার 
কবিযাছিলেন , কিন্তু শেষে নিজেও এই ছুক্কৃতিব ফল পাইয়াছিলেন। 

৩৫৪-_উরগ-জাতক ৫ ৫ 
সর্পাঘাতে হাব একমাত্র পুত্রের মৃত্যু হইলেও বোধিনত্ব কিংবা! তাহার 
স্ত্রী, কন্তা প্রভৃতি পবিজনগণেব কেহই শোক কবেন নাই। 

৩৫৫._-ঘট-জাতক টি টার 

বারাণনীরাজ ঘট বিশ্বাসঘাতক অযাতোব চক্রান্তে কোশলরাঁজ বন্ককর্তৃক 
পৰান্ত ও শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে অমীম বীর্য্বলে আতত- 
তায়ীকে মুগ্ধ কবিয়! পুনর্বার রাজ) পাইয়াছিলেন। ত 

৩৫৬--কারপ্ডিক-জীতক 
আচার্য্য পান্রাপাত্র বিবেচন! ন1 কিয়া মকলকে নীলপরার়ণ জা চেষ্টা 
কবিতেন। হার এই চেষ্ট। যে বিফল, কারণ্ডিক নামক তদীয় শিষ্য 
কৌশলে তাহ! প্রদর্শন করিয়!ছিলেন। 
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৮০ 

৩৫৭-_-লট্কা-জাঁতক $ রর 
এক কাক, এক নীল মক্ষিক। ও এক মণ্জুকেব হাতে ঢ কোন লটুকা 
একটা দুষ্ট হস্তীর প্রাণনাশ করিয়াছিল। 

৩৫৮ _খুল্লধর্মপাল-জাতক 
নিষ্ঠুর পিভ! ঈর্্যাবশতঃ পুত্রননপী বোঁধিদ্বের গ্াণবধ কি রি গাপে 
তনুহূর্তেই নবকে পতিত হইয়্াছিলেন। 

৩৫৯ স্থুবর্ণসুগ-জাতক 
এক গতিপরায়ণ। মৃগীকর্তৃক বর্বরগী মোড মা ব্যাধের 
পুরস্কার-গ্রাঞ্ডি। 

৩৬০-_ন্ুশ্রোণি-জ।তক 
নাগদীপবামী স্থপর্ণকূগী বোধিসত বরাণসীরাজমহিবী ধোনিকে হণ 
করিয়াছিণেন; খ্ব্গ-নামক গন্ধর্ব স্থুত্রোণির উদ্ধার ৪৮ 1 

৩৬১-_বর্ণারোহ-জাতক 
এক শৃগাল কোন দিংহের সহিত কোন ভা বিষাদ তা চেষ্টায় 
ছিল? কিন্ত ক্কৃতকার্ধ্য হইতে পারে নাই। 

৩৬২__শীলমীমাং ংদা-জাতক 
শীণ বড়, কি বি্কা বড় ইহা পরীক্ষা! করিবার জন্ত পরা রাজার ধ্ন 
অপহরণ করিয়াছিলেন এবং দও পাইয়া! শীলের মাহীত্য বুঝিতে পারিম়া- 
ছিলেন। 

৩৬৩--হী-জাতক 
প্রথম খণ্ডে অকৃতন্ত-জতকের (৯০) উঠ 1 

৩৬৪--খগ্যোতপ্রাণক-জাতক ৪ 
ইহা! মহ! উদ্মার্গ-াতকে (৫৪৬) প্রদত্ত হইবে ] 

৩৬৫-_অহিতুত্ডিক-জীতক 
এক অহিতুগ্ডিক উ্মত্ত অবস্থায় পোষ! বানরকে প্রহার করিয়াছিল এবং 
ঘানরটা গাছে উঠিলে তাহাঁকে মিষ্ট কথায় ভুলাইবার চেষ্ট। পাইয়াছিল? 
কিন্তু কৃতকার্ধ) হয় নাই। 

৩৬৬--গুলিক-জীতক ১, 
গুনিকনামক ক্ষ বিষমিশ্রিত খাজা পথিকদিগের প্রাণ সংহাব 
ফরিত। বৌধিসত্বের অনুচরদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাহার উপদেশ 
লঙ্ঘন করিয়া এই মধুসেবনে মাবা গিয়াছিল! 

৩৬৭--শারিক-জাতক 
এক বৈগ্ঠ বালকদদিগকে শালিকের ছানার মো দেখাইয়া পট করিবার 
চে! করিয়াছিল ) কিন্তু বোধিসত্বেব বুদ্ধিবলে তা্াঁর চেষ্টা ব্যর্থ হইয্লাছিল 
এবং সে নিজেই সর্পদংশনে মার! গিয়াছিল। 
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৩৬৮-_ত্বক্সার-জাতক তত ৮? 

শারিক জাতকেব অনুরূপ $ বাঁজা বোধিমত্ব ও তীহব অনুচরদিগকে 

নির্দোষ জানিয় মুক্তি দিলেন এবং তীহাঁদেব চবিত্রে মুগ্ধ হই! তাহাদিগকে 

রাজবার্ধ্ে নিযুক্ত কবিলেন। 

৩৬৯--মিত্রবিন্দ-জাতক ** 
মিত্রবিনানামক এক দুরাঁকাজ্ষ যুবকেব শৌচনীর পরিণাম। 

৩৭০-_পলাঁশ-জাতক 8 5 

একটা! বাসর গলাশতরতে মূল বন্ধ কবি ক্রমে তাহাব সংহাঁব করিয়াছিল। 

৩৭১-_দীঘিতিকোশল-জাতক ** 
মাভাপিতার উপদেশ ম্মরণ কবিয়া কোঁশপরাজ ী্ধাুমার পিতযস্তাকে 

বনী করিয়াও তীহার গ্রাণবধ করেন নাই। 
৩৭২-_মুগপোতক-জাতক £ কচ 

এক তগন্বী একটা! মুগশাঁবককে পুভ্রস্থানীয় করিয়! তাহাঁধ শোকে কাতর 

হইয়াছিলেন, শত্রু তীহাকে প্রবোধ দিয়াছিলেন। 

৩৭৩--মুষিক-জাতক পা রা 
বাবাণমীবাজ যব আচীর্যাপ্রদত্ত তিন্টা গাঁথা আবৃত্তি কবিয়। জিঘাংসু পুত্রের 
হস্ত হইতে আতবক্ষা কবিধাছিলেন। 

৩৭৪-_খুল্লধনুগ্রহ-জাতক ১ রি 
এক অনতী বমশীব সাহায্যে দ্য তাহাব পতিব প্রাণনাশ কবিয়াছিল; 
শেষে তাহীবও খন অপহবণ কবিয়া পলাইয়! গিয়াছিল। অনন্তর হতমাংস 
শৃগালরূগী শক্রেব সহিত এই রমণীর কথৌপকখন। 

৩৭৫-_- কপোত-জাতক রঃ 

এক লোভী কাঁকের দুর্দশা; সে উস বোঁধিসত্তের সংসর্গে থাকিয়াও 
লোভ সংবরণ করিতে পাবে নাই। 

৩৭৬-_অবার্ধ-জাতক 
অবার্ধপিতা নামে এক মূর্খ পাটনিকে রি দিতে নি হো 
লাঞ্ছন।। 

৩৭৭-_শ্বেতকেতু-জাতক *** 
জাত্যভিমানী শ্বেতকেতুনামক ব্রঙ্মণব!লকেব ছুদিশাৰ বথা। 

৩৭৮-_দরীমুখ জাতক ্ 
বাজপুত্র বরহ্ধদত্বকুমাৰ ও পুরোহিত পুক্র ইরা কথা। তরঙ্গাত্কুমাবের 
কাশীর রাজপদপ্রপ্তি এবং দৃবীমুখে চন প্রাপ্তি। 

৩৭৯--মেরু-জাতক 
মেরুব আভায় নকল প্রাীই হেমবর্ণ টা | ইহাতে উত্তম বিচার 
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করা যাস ন! দেখিয়া হংসরূপী বোধিসত্ব সৌদরসহ অন্তত প্রস্থান করিয়া 
ছিলেন৷ 

৩৮০--আশঙ্কা-জাতক 
এক রাজা। কোন খধিকন্তা নাঁম বলিতে গারিনে তাহাকে বাহ করিতে 
পারিবেন এই কথা হইয়াছিন। কণ্ঠাটীর নাম ছিল “আঁশঙ্কা! ) এই নাঁম 
জানিতে বাজা তিন বৎমর মহাদুঃখ পহ্য়াছিবেন। 

৩৮১-মৃগালোপ-জাতক 
এক গৃ পিতার আদেশ না মানিয়া ডি উর্দে গিয়া মারা গিয়াছিল | 

৩৮২- শ্ীকালকর্ণা-জাতক ্ 
লোকে কি কবিলে লক্ষীবান্ এবং কি করিলে বক্ষমীছাড়া হয়, দে কথা। 

৩৮৩-_কুদ্ধুট- জাতক 
নু বিড়ানীর প্রলোভনে ভুলে নাই। 

৩৮৪--্ধর্মধ্বজ-জাতক 
একটা কাক ধার্মিকেব বেশ ধরিয়া রি থাইত) কিন শেষে ধরা 
পড়িয়া মারা গিয়াছিল। 

৩৮৫-_নন্দিকমুগ-জীতক *** 
নন্দিক'নামক এক পিতৃভক্ত মৃগ মাতাপিতার প্রাণরক্ষার জন্য কী ব্দী 
হই্লাছিন) তাহাব শীনপ্রভাবে বাঁজা তাহাকে বধ কবিতে পারেন নাই) 
পরন্ত মমস্ত প্রাণীকে অভয় দিয়! তাহাকে মুক্তি দিয়াছিলেন। 

৩৮৬-“খরপুজজাতক 
নাঁগরাঁজেব নিকট সেনকেব মন্ত্রলাভ ) ্ মন্ত্রের প্রভাবে তিনি ইতর 
প্রাণীর ভাষা বুঝিতে পাঁবিতেন ) কিন্তু নিয়ম ছিল, উই! গ্রকাশ করিলেই 
তাহাকে অগ্নিগ্রবেশ কবিয়া মবিতে হইবে। রাণী মন্ত্র জানিবাব জন্য 
গীডাগীড়ি কবিস্বাছিলেন; দেনক ত্রৈণতাবশতঃ বামীকে নিবস্ত কবিতে 
পারেন নাই » শেষে অজরূণী শক্রেব উপদেশ পাইয়া তিনি মহিষীর হাত 
হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। 

৩৮৭-__সুচী জাতক 
কর্শুকাবনূগী বোধিসত্বের অপূর্ব শন ] 

৩৮৮-তুণ্ডিল-জীতক 
মহাতুগ্ডিল ও খুন্তুপ্ডিল নামক ছুই শৃকবপাবকের কথ|। ম্াভৃতিলের 
উপদেশে খুন্লতুগ্ডিলেব প্রাণবক্ষা | 

৩৮৯-_ স্থবর্ণকর্কট-জাঁতক 
এক স্ুবর্ণকর্কটের সাহায্যে বোধিসত্বেব প্রাণরক্ষা। রর তাহার 

আততায়ী সর্প ও কাকেব প্রাণমংহার করিয়াছিন। 
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৩৯০-_মদীয়ক-জাঁতক ** ** 
এক ব্যজি অর্থলোতে নিজের 2 প্রাণনাশ করিযািল ॥ যাহার! 

'আমার” “আমার বলিয়। সঞ্চিতধন অপবকে ভোগ কবিতে দেয় না, 

নিজেরাও ভোগ করে না, তাহাদের দুবদৃষ্টেব কথা। 

৩৯১-_ধ্বজ-বিহেঠ-জাঁতক ০ '* 
এক রাজা বুঝিতে না পারি! শ্রমণদ্দিগেব উপর জাতক্রোধ হইয্াছিলেন? 
কিন্তু শত্রু তীহাকে তবঙ্ঞান দিয়াছিলেন। 

৩৯২--বিসপুষ্প-জাঁতক *" দঃ 
এক ভিক্ষু পন্মের আপ্রাণ লইয়াছিলেন বয় বনদেবতাকর্তৃক ভনিত 
হইয়াছিপেন। 

৩৯৩--বিঘন-জাতক 
যে শ্রমণত্রান্ষণাদিব সেবা! কবিয়া বি অন্ন রখ সেই প্রন্কৃত বি ] 

৩৯৪--বর্তক-জীতক 

বর্তক তৃণবী্জ খাইযও স্থুলদেহ ; কাঁক রি রি ধা শীর্ণকায়। 
৩৯৫-__কাঁক জাতক ৮ 

৩৯৪-সংখ্যক জাঁতকের অন্ুয্ূপ । 

৩৯৬-_কুক্ু-জীতিক রি 
্রন্কৃতি-পু্জ সন্তুষ্ট থাকিলেই বাঁজাৰ মঙ্গল। 

৩৯৭--মনোজ-জাতক 

এক পিংহ্ শৃগালেব সংসর্সে থাঁকিয়া অতি লোভী হইয়াছিন এবং সেই জন্য 
গ্রাণ হারাইয়াছিল। 

৩৯৮ স্ৃতনু-জাতক *** 

এক ব্যক্তি মাতার গ্রাসাচ্ছাদদনের জন্য অর্থপ্রাপ্তির আশীয় য যক্ষেব কবলে 
গিয়াছিল এবং বুদ্ধিবলে আত্মরক্ষ! ও যক্ষের দমন করিয়াছিল। 

৩৯৯-_গৃত্র-জাতিক 
এক মাতৃপোষক গৃথ নিজেব গ্রজীবলে ধের হাঁত হইতে রতি লাভ 
কবিয়াছিল। 

৪০০-_দর্ডপুষ্প-জাতক 
এক শৃগাল বিবদমান উ্বিড়ালদ্য়ের বা ভাগ কবিতে গা নিজেই 
তাহাঁব উত্তমাংশ আত্মসাৎ কবিয়াছিল। 

৪০১--দশীর্ণ-জাতক রঃ 

এক বাজা দান করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিবেন; শেষে এক ব্যক্তিকে 
তরবাবি গিলিতে দেখি এবং পর্ডিতদিগেব উপদেশ শুনিয়া প্র 
হইযছিলেন। সি 

। চন 
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৪০২---শক্ত স্তর জাতক ১৯৫ 

এক বাণ তাহার অসতী পত্বীব পবামর্ে ভিক্ষা করিতে গিশলছিলেন। ) 
তাহার শত্তব তন্্ায়বৃষর্প প্রবেশ করিয়াছিল। বোধিসব ইহা জানিতে 
পারিয়া ভীহীর গ্রাণরক্ষা করেন ) তাঁহার গত্থীকে এবং তাহীর জারকেও 
দণ্ড দেন। 

৪০৩-_অস্থিসেন-জীতক 5, ২০১ 
তগস্বী অস্থিসেন কোঁন বাজাব নিকট রা বাম করিয়াছিলেন; কিন্ত 
বাজি! পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করিয়াও তাঁহাকে কোন দান গ্রহণ ফরইতে 
পারেন নাই। 

৪০৪--কপি-জাতক * ২০৩ 
কপিরা বাজপুরোহিতের মন্তকে মল উৎস ববিয়া রা কোপভাজন 
হইয়াছিল। পুবোহিত কপির বসায় হস্তীর দাহজনিত ক্ষতেব চিকিৎস! 
কবাইবার ব্যবস্থা দিয়া কপিবধেব উপায় কবিয়াছিলেন। 

৪০৫--বককব্রহ্গ-জাতক ্ঃ ২০৪ 
শান্তা আভাম্বর ব্হ্ষলোঁকে গিয়৷ বকেব না দব কহিলেন | 

৪০৬-_গাদ্ধার-জাতক * টা ২০৭ 
রাহ্গরস্ত চন্দ্র দেখিয়। গান্ধারবানজ গ্রব্রজা গ্রহণ করিয়াছিলেন , ইহা শুনিয়। 
তাঁহার বন্ধু বিদেহরাজও গ্রব্রাজক হইয়াছিলেন। অনন্তর, গ্রত্রাজকের পক্ষে 
স্চয়ণীল হওয়া! অকর্তব্য এই বিষয় লইয়! উভয়ের কথোপকথন । 

৪০৭--মহাঁকপি-জাঁতক *** *** ২১১ 
এক বাঁণববাজ নিজেব প্রাণ দিয়াও অনুচবর্দিগকে গঙ্গাপারে কোন নিবাপদ্ 
স্থানে লইয়। তাহাদের প্রাণরদ্ষা কবিয়াছিলেন। 

৪০৮-_কুস্তকার-জাতিক ২১৪ 
অকিঞ্চনতাদির গুণ দেখিয়া! কলিগ্ক, গাধার, মিথিলা! ও গান দেশের 
রাজাদিগের প্রত্যেকবুদত্ব-প্রান্তি। ইহ! দেখিয়। কুস্তকাববগী বোধিসক 
এবং তাহাব পত্ধীর গ্রবরজ্যাগ্রহণ। 

৪০৯-_দৃধর্ম-জাতক ২১৯ 
রাজ! দৃধর্মা। ও হাব উদ্বীর কথা। উর জবাকীণ হইয়াছিল হিরা বাজা 
তাহাব আদব যত্ব কবিতেন না, কিন্তু বোধিসত্ব তীহাঁকে অক্কৃতজ্ঞতাব 
কুফল বুঝাইয়| দিলে তিনি পুনর্ব্বার তাহার আদর যত্ধ করিয়াছিলেন।  . / 

৪১০-_সোমদত্-জাতক ৮৪৪ ৯৯৮ ইই২ 
কোন তন্বী গুন্রন্ূপে কল্পিত হস্তিশাবকের মৃত্যুতে গোঃনাতিভূত 
হইয়াছিলেন ; শক্রের উপদেশে তিনি সানা পাইলেন ৫ 

২২৩ ৪১১--মুসীমজাতক রে 
স্সীমকুমার অন্ুরুদ্ধ হইয়া কোন বিধবা ক বিবাহ ক ররর 

রণ 
4 



5/5 

লাভ করেন; কিন্তু শেষে জীবনেব অনিত্যতা দেখিয়া তিনি বিষয়ে অনাসক্ত 

হন ও প্রত্রজ্যা গ্রহণ করেন। 
৪১২ _কোঁটিশাল্সলি-জাতক ** 

একট! বিশাল শীল্সলি বৃক্ষ মহাঁভাঁর বহন কবিয্নাও কাতব হয় রী কিন্ত 
একটা ক্ষুদ্র পক্ষী তাহার শাখা উপবেশন করিলে ভয়ে কাপিয়াছিন_-পাছে 
তনিক্ষিপ্ত বীজ অস্কুরিত হইয়! শেষে তাহার প্রীান্ত ঘটায়। 

৪১৩--ধুমকাঁরি-জাঁতক ৮ 
এক অজপাল ব্রাঙ্মণ শবভমূগেব রূপে মুগ্ধ ্  অজদিগেব ঘত্ব কৰিত না) 
ইহাতে অজগুলি মারা গিয়ছিল; শবভেরাঁও বর্ধার অবসানে প্রস্থান 
করিয়াছিল। মুর তরা্গণ মহাছুঃখে গ্রাণত্যাগ করিয়াছিল। 

৪১৪- জাঁগ্র্জাতক 
এক খধি সমস্ত বাত্রি চউক্রেমণ রি । তীহাব ঈাপথ দেখিয়া 
এক দেবতা মন্ষ্ট হইয়াছিলেন! 

৪১৫-_কুল্মাষিপিগু-জাতক 
এক দবিদ্র চারি জন প্রত্যেকবুদ্ধকে চাট কুক্সাষগিও মাত দান করিয়া 
তাহার ফলে জন্মাস্তবে বারাণনীর বাজ! ইইয়াছিল। 

৪১৬--পরন্তপ-জাঁতক ** 
রাজা ব্র্মদত্ত তাহার পুত্রের উর বিমুখ হা তাহার গরধনাশেব চ্ষট 
কবিয়াছিলেন , শেষে শক্রভয়ে বাজ্য ত্যাগ করিয়। গিয়াছিলেন। পরস্তপ- 
নামক এক দাঁসেব সহিত তাহার মহিষী ভ্রষ্টা হইয়াছিনেন , পবস্তপ 
্রহ্মদত্তে প্রাণনাশ কবিয়াছিল, কিন্তু শেষে বাজাব দ্বিতীক়্ পুণ্র গ্রাপ্তবয়স্ক 
হইলে তাহীর দুষ্কৃতিব জন্য গ্রাণদণ্ড ভোগ কষরিয়াছিল। 

৪১৭--কাত্যায়নী-জাতক 
পুল্রবধূর উত্তেজনায় পুণ্র কাত্যায়নীকে বাড়ী হইতে ই দিয়াছিল, 
পৃথিবীতে ধর্ম নাই ভাবিয়া কাত্যায়নী শ্মশানে গিয়া ধর্মকে গিও দিবা 
আয়োজন কবিয়াছিন। শক্রেব প্রভাববলে শেষে পুক্প ও পুত্রবধূ তাহাব 
অন্থ্গত হইয়াছিল। 

৪১৮-_অইশব্দ-জীতক 
বারাণমীবাজ বাত্রিকালে আটটা শব্ধ শুনিয়া ভীত হইযাছিলেন ॥ ব্রাঙ্গণেরা 
তাহাকে অমন্গলের ভয় দেখাইয়া বৃহৎ যক্দের আয়োজন কবিয়াছিলেন। 
বোধিসব্ শবাগুলির তাঁৎপর্য্য ব্যাখ্। করিয়া তাহার ভয়াপনোদন করিয়া- 
ছিলেন এবং যজ্ঞ বন্ধ করিয়া! বনু প্রাণীর প্রাণ রক্ষা! কবিগ্বাছিলেন। 

৪১৯-_নুলসা-জাতক 

এক দস্থা সুলমানায়ী বাববনিতার প্রাবধপূর্ক তাহা অলঙ্কার আত্মপাৎ 
করিবাব ইচ্ছা করিয়াছিল? কিন্তু সুলস৷ গ্রত্যুৎপন্নমতিত্বেব প্রভাবে দস্ুবই 
প্রাণাস্ত কবিয়াছিন। 

২২৬ 

২২৮ 

২২৯ 

২৩১ 

২৩৬ 

২৪০ 

২৪৩ 

২৪৭ 



১০ 

৪২০--মম্ঙ্গল-জাতক 5 রঃ 

বাবাণসীবাজের উদ্ভানপাল স্থুম্চল না জানিয়। এক গ্রতোকবষের 
গ্রাণমংহার করিয়াছিল, এবং রাজার ভয়ে পলায়ন কবিয়াছিল। রাজার 
মনে যতদিন ক্রোধ ছিল, ততদিন নুমঙ্গল চেষ্টা করিয্াও তাহা দর্শন লাভ 
কবে নাই ) শেষে রাজাব ক্রোধের বিবাম হইলে সে ক্ষমা! প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

৪২১--গঙ্গমল-জাতক + 

এক দুবিদ্র অর্দীপোষধ মাত্র পালন কিয়া মৃত্যুর গর রাজপদ পাইল ৷ 
তখন তাহাব নাম হইয়াছিল উদয়। উদয় এক দরিদ্রের সহিত আনাপে 
তু্ট হইয়! ভাহাকে অর্দাবাজা দান কবিয়াছিলেন। শেষোক্ত ব্যক্তি সমস্ত 
বাজা আত্মসাৎ কবিবাঁর অভিগ্রায়ে একদা তাহার প্রাণবধের সঙ্ল্প 
করিয়াছিল) বিস্তু শেষে অন্তু হই৷ আত্মদোষ খ্যাপনপূর্বাফ প্রবল 
গ্রহণ কবিয়াছিল। উদয়েব গঞ্ণমাল"নামক এক নাপিত গোষধগাঁলনের 
ফলশ্রবণে গ্রত্রজা! লইয্াছিল এবং গ্রত্যেকবুদ্ধ হইয়াছিঘ। হীনজাতীয় 
হইলেও অতঃপর নে বাজার পৃঁছ্য হইয়াছিল। 

৪২২-_চেদি-জীতক *** *** 
মত্ষুগে রাজা উপচব মর্বগ্রথমে মিথ্যা কথ! বলিয়! নরকে গিয়াছিলেন। 

৪২৩-_ইন্রিয-জাতক * 
নারদনামক এক খধি এক কামিনীর রূপে মোহিত হই তগোষ 
হাঁবাইয়াছিলেন; শেষে শান্ত! শরভঙ্গের উপদেশে প্রকুতিস্থ হইয়া! পুনর্বার 
ধ্ানপরায়ণ হইয়াছিলেন। 

৪২৪--আঁদীপ্ত-জাতক ** ** 
নৌধীব দেশের বাজ! ভক্তিদহকারে গ্রত্যেকবুদ্ধদিগের উদ্দেশে উ্রাজিবে 
পুষ্পমুগ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন ) এ পুষ্পগুলি হিমালয়ে গ্রত্যেবুদ্ধদিগের 
নিকটে গিয়াছিণ ? তাহার! রাজার নিকটে গিয়! বহু দান পাইগ্নাছিলেন এবং 
বাজাকে নান! সহুপদেশ দিয়াছিলেন। 

৪২৫--অস্থান-জাতিক 
এক বারাগন। কোন সন্ত্রান্ত বাক্কিব নিকট উপকাঁধ টা তাহার 
অপমান করিয়াছিল , ঘেষে আবাঁব তীহার সহিত মন্তাবস্থাপনের চেষ্টা 
কবিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্ধ্য হইতে পারে নাই। 

৪২৬--দিপি-জাতক *** 
একটা! দ্বিণী নানা ছল অবলম্বন কবিয়! এক ছাগীব গ্রাণসংহাঁর কিল 1 

৪২৭--গৃধ-জীতক ৪ 
একট গৃধ গিতার উপদেশ ন। শুনিয়া অতি টি উড়িয়া! মাঝ গরিয়াছিল। 

৪২৮--কৌশাশ্ী-জাতক ্ঃ রি 
স্ভঘভেদেব দোষ । 
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৪২৯--মহাওক-জাতক 
ক্কৃতন্ত গুক নিজের আশ্র়তরু শুক হইনেও উহা ত্যাগ কবে র্ শ্ক্র 
সন হইয়া ওঁ তরু নবপত্রগল্লবে বিডৃষিত করিয্াছিলেন। 

৪৩০-_খুল্লশুক-জাতক *** ১, 

মহাণ্ডক জাতকের নদৃশ। 

৪৩১__ছাঁবিত-জাতক ৮ ৯ 
কাম রিপুব প্রভাব); ঝৌঁধিম্ব তপন্বী হইয়াও কামবশে তপোত্্ট 
হইয্াছিলেন। 

৪৩২-_পদকুশলমাণব-জাতক 
এক ব্রাহ্মণের পুঞ্ত যন্সিণীর নিকট মন্ত্রনাভ কৃবিয়া জলে, ছা ও আকাশে 
লোঁকেব পদান্কাহুমরণ কৰিতে পাঁরিত। 

৪৩৩--লোমশকাশ্তপ-জাতক *** রঃ 

কামবশে লোমশকাস্তপের মতিভ্রশ হইয়াছিল) কিন্তু শেষে গ্রকৃতিস্থ হইয়া 
তিনি ধ্যানবল পুনঃগ্রাপ্ত হইয়াছিনেন। 

৪৩৪-- চক্রবাক-জাঁতিক ৭7৪ 
এক অতিলোভী কাকের কথা; সে কিছুতেই গনিত মার লোভ ত্যাগ 
কবিতে পাঁবে নাই। 

৪৩৫- হরিদ্রারাঁগ-জাতক 
এক খধিকুমার কোন বমণীর প্রনোভনে পড়ি জনপদে যাইতে চাহিয়া" 
ছিণ কিন্তু পিতার উপদেশে সে স্বল্প ত্যাগ নতি ] 

৪৩৬ _মমুদুগ-জাতক 
এক রাক্ষম কোন রমণীকে নিজেব উন মধ্যে বাখিয়াও তাহাব সতীত্ব 
রুক্ষ! কবিতে পাবে নহি। 

৪৩৭-_পৃতিমাংদ-জাতক তত 
এক শুরা নান! রূপ কৌণণ প্রয়োগ কবিয়াও এক বুদ্ধিমতী ছাগীর গ্রাণ 
বধ কবিতে পাবে নাই। 

৪৩৮-_তিততির-জীতক 
এক ভবঘুরে কোন আতিথেয় ও হপিত তিভিবেব প্রাণনাশ করিয়া 
তাহাৰ মাংসে উদরপূর্ণ কবিয়াছিল) কিন্তু শেষে ধবা পড়িয়া! ভিত্তিরের বন্ধু 
ব্াত্রকর্তৃক নিহত হুইয়ছিল। 
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১১শ হইতে ১৩৭ পৃষ্ঠ পর্যন্ত মুদ্রিত শীনমীমাংসা-দাতক জাতকমাঁনাঁর ব্রার্ষণ জাতকেব 

মূল। হাব প্রথম ছুইটা গাথার সহিত জাঁতকমানার নিম্নলিখিত শ্লোক তিনটী তুলনীয় £-- 

নান্তি লোকে বহে! নাম গাঁপং কর্ণ প্রুর্বৃতঃ। 

অদৃহ্ঠানি হি গশ্ঠস্তি ননু ভূতাঁনি মানুষান্॥ 

অহং পুন নস্তামি শৃন্টং চন বিঞ্ণন। 
বতরাপ্যনতং ন পশ্যাধি ননবশন্তং মট্নৈব তত॥ 
গবেণ যচ্চ দৃশ্যেত ছৃষ্কৃতং শ্বয়মেব বা। 

সুৃষ্টতবমেতম্মাদৃগযতে স্বয়দেব যৎ | 

৩৩শ হইতে ৩৫৭ পৃষ্ঠ পর্যন্ত মুদ্রিত শশ-জাতকের অনুরূপ একটা আখ্যায়িকা পঞ্চতন্ত্ে 

(কাকোনুকীয় তন্জে) দেখা যায় একট! কপোতি কোন ব্যাধের ক্ষুধানাশের জন্ত নিজে শরীব 

দান করিয়াছিল 

১৭৮ পৃষ্ঠে খবথাস' শব পালি ? সংস্কৃত ভাষায় 'বিঘম' লেখা হয়। 
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ভ্াাভ্ম্ষ 

চতুনিপাত। 

৩০১ শুল্লকাণলিজ-জাতক ) 

[শা্ত! জেতবনে অবস্থিতিকালে ঢারিজন পরি্রিকার গ্ররঙ্াগ্রহথ সন্বন্ধে এই কথ! বণিয়াছিলেন।, 
কিংবদন্তী আছে যে বৈশালীর লিচ্ছবিরাজকুলে মাত হাজীর মীভ শ মাত জন লিচ্ছধি যান করিতেন 

এবং তাহারা মকলেই তর্কবিতর্ক ভাল বাদিতেন। 

একদা! গঞ্চখত বাদে বৎপন্ন এক নির্র্থ বৈশালীতে উপস্থিত হইলে লিচ্ছবিরাজেরা হাক ফাদরে অভার্থন। 
করিলেদ।, এই সময়ে উকতরূপ বুৎন্গী এক নিরদ্থীও বৈশালীতে গমন করিলেন এবং লিচ্ছবিরাজের! এই 
ভুইজনকে পরজ্পরের সহিভ তর্কবির্কে প্রবর্তিত করিজেন। বিচারে উভয়েই তুলা পুত! প্রদর্শন করিলেন 
দেখিস দিচ্ছিবির। ভাঁবিদেন, “এই ছুই জনের মংসর্জত পুত্র নিঃদংশয মহাপত্ডিত হইবে।' ইহ! স্থির করিয়া 
সতাহায। & ছুইজনকে বিাহসৃত্রে বন্ধ করিয়। একত্র বাম করাইলেন। 

কাজে এই দপ্পতীর চ।রি কণ্ত। ও এক পুত্র জঙ্মিতা। ভাহার! কন্যাদিগের ঘখাক্রমে মতা, লোলা। অববাদিক। 
ও গটাচার] এবং পুন্রটার মত্যক এই নাম রাখিদেন। যখন ইহাদের বু্তিবিকাশ হইল, তখন ইহার। প্রতোফে 
স্জাতার নিকট গধচশত এবং পিতার দিকট পঞচশও, ওই সহন বাদে বুযুৎপত্তি লাভ করিল। মাঁতাগিতা উভয়েই 
কনা দিগকে এই বমির। উপদেশ দিতেন, প্যদি কোন গৃহী ভোমাদিগকে তর্কে পরাস্ত করিতে পারে। ভাহ! 
হইলে তৌমর! তাহার গাদচারিক| হইয়। থাকিষে; আর যদি কোন গ্রবাজক তোমাদিগকে পরাস্ত বরেন, তাহা 
হইলে তোমর! ভীহার লিফট প্রত্রজা| গ্রহ করিবে।* 

অনন্তর মাঁ। পিত। উভয়ই সৃড্মুখে পতিত হইলেন; নিগ্র্থ সত্যক পৈতৃক ভদ্রীসদে খাঁকিয়। জিচ্ছবি- 
দির শান্তর অধায়ন করিতে জঁগিলেনঃ কিন্তু তাহার ভগিনীয়। জম্বশাথ। হস্তে লইয়া বিটীরার্থ নগরে নগরে 
ভ্রমণ করিতে করিতে পরিণেষে শ্রাবন্তীতে উপস্থিত হইলেন। তীহার। নগরছারে জগুশাথা রোপণপূর্ববক 
উপস্থিত বালকদিগ্নকে বলিজেন, "গৃহী হউন, ব| পরির্রাজরক হউন, ধিনি আমাদের সহিত বিচ!রে সমর্থ হইবেন, 

তিনি যেন পদাথাতে এই গাংশুত্ত,প বিকী্ঘ এবং এই জদুাধ। মর্দিত করেন। ইহ বন্য! ভীহার ডিক্গার্থ 
নগরে প্রবেশ করিলেন । 

এদিকে, আমুগ্মান্ দারিপুঞ্র, যে বে স্থান মধ্মার্জীল বর! হয় নাঁই, দেই দেই হান ম্মার্জন করিয়া। শুনা ঘট* 
গুলিতে জল পুরিয়।, এবং পীড়িত বাজিদিগের শুশ্রাযা করিয়৷ একটু ধেলা হইলে ভিন্ায় জনা আবসতীত্ে প্রবেশ 
করিবার লময়ে মেই জদুলাথ| দেখিতে গইলেল, এবং জিজঞাম।। কিয়! যখন জীলিলেস, উহা! কি উদ্লেগে 
যোপিত হইয়াছে, তখন তিনি বালকদিগের হবার] উহ! উৎপাটি৩ ও মর্দিত করাইয়া বণিয়! গ্নেলেন, প্যাহার! 
এই পাখা স্বাপিভ করিয়াছিলেন, তাহার। যেন আহারাস্তেই জ্েতবন-্বারকো্টকে খিয়! আমার বঙ্গে দেখা 

করেন।* অনন্তর তিনি নগরে প্রবেশ করিয়া আহার সমাধা করিজেন এবং বিহারদ্বার.কোঠকে সিঘা 
ঝুহিলেন। 

পরিতর জিকারা ভিন্ষাচর্ধাত্তে কিরিয়। গি। দেখিলেন যে, জদুখাধ। মর্দিত হইয়া গড়িহা আছে। ডীহায়! 
পরিজ্ঞান! করিলেন। "কে এই শাখা অন্দিত করিষাছেন ?* বালকের বলিল, ছুরির সারিপুত্র | তাহার সহিত বিচার 

করিতে ঘি আপনাদের ইচ্ছ। থাক, তাহা হইলে বিহারছায-কোষ্টকে যান” ইহ শুনিয়া পরি্রার্জিকার পুনববধার 
নগরে গ্রধেশ করিজেন। সহস্র সহম্র লোক তাহাদের ষঙ্গে চলিল ; ভাহার। বিহানরহারকোট্ঠকে শরিয়া সারিগুত্রকে 

নিলেদের নহশ্রবাদের উত্তর জিজঞাল। করিলেন। স্থবির একে একে মেওুজির সমাধান করিয়! ভিজ্ঞাসিলেন, 
তোমাদের আর কিছু জান! আছে কি?” তাহারা ব্রিগেন, প্না, প্রভু আমরা আর কিছু জাদি দা ।' 
তখন সারিগুহ বলিলেন, "আমি এখন তোগাদিগকে কিছু জিজ্ঞান। করিব" “ভিজ্াম। করুন, প্রভু; হর 
জানি, তবে উত্তয় দিব” 



২ চতুনিপাঁতি। 
০০22: 

সারিপুত্র ভীহাদিগকে একটি মাপ প্রশ্ন করিলেনঃ এবং তাহার! ইহার উত্তর দিতে অমমর্থ হইলে দিজেই 
উদ বলি! দিলেন। তখন পরিবাজিকর! বলিগেন, 'প্রভূ, আজ আমদের গরীজয় এখং আপনর জয় হইল।” 
“এখন ভোমরা কি করিবে? “আমাদের মাতা পিতা এই উপদেশ দিয়াছিলেন যে কোন গৃহী আমাদের 
যদ খণ্ডন করিলে আমর তাহার গড়ী হইব ঃ আর কোন প্র্রাজকের নিকট পন্মন্ত হইলে আমর ভীঁধার নিকট 
গব্রনয গ্রহণ কর্গিব। অতএব আমাদিগকে প্রবজ্যা দিন।” সারিপুত্র বলিলেন, "এ অতি উত্তম প্রস্তাব ।” 

অনস্তর তিনি স্থবির] উৎগলব্ণার দ্বার ভাঁহাদিগকে প্ররজ্যা দেওয়াইবায় ব্যবস্থা করিলেন। প্রবঙ্যাগ্রহণের 
পর ভীহার। অচিরে অন্ধ প্রাপ্ত হইলেন। 
ইহার গর একদিন ধর্মসভায় এই বৃত্াত্ত লইয়। আলোচন! হইল। ভিক্ষু বলিতে লাগিলেন, “পা ভাই, 

আধুছান্ সারিপুত্র এই পরিবাজিক! চারিগনকে আশ্রয় দিয়! ইহাদের সকলকেই অহ প্রদান ঝরিষাছেন।” 
এই নগয়ে শান্ত! দেখানে উপস্থিত হই ভাহাদেব অলোচামান বিষয় জানিতে গারিযা! বলিলেন, *দেখ ভিন, 
কেবল এ জন্মে নহে, পূর্বেও দারিপুজ ইহাদিগকে আশ্রয় দান করিয়াছিলেন। এ জন্গে তিনি ইহানিগকে 
গ্রবর্গাঁ় অভিষিক্ত করিয়াছেন; পুর্বে তিনি ইহাদিগকে রাজস্হিযীর খে স্থাপিত করিয়াছিদেন? অনস্তর 
তিনি মেই অতীত কথ! আরম্ভ করিলেন £] 1 

পুবাকালে কলিঙ্ববাজ্যে & দণ্তপুর নগরে যখন কানিঙ্গ-নামক এক বাজ! ছিলেন, তখন অথ্থক 
খাজ্যে পোতলি নগরে অশ্বক-নামক এক ব্যক্তি বাজত্ব করিতেন! কালিঞ্গেব বনু ব্ল ও বাহন ছিল; 
তিনি নিজেও হস্তীব স্তায় বলবান্ ছিবেন এবং তীহার সহিত যুদ্ধ করিতে পাবে, কুঝাপি এমন 
কোন লোক দেখিতে পাইতেন না। একদা তিনি বুদ্ধাভিলাষী ইইয়। অমাত্যদিকে বণিলেন, 
“আমাঁব যুদ্ধ কবিতে ইচ্ছা হইতেছে, অথচ আমার সমকক্ষ কোন যোদ্ধা দেখিতে পাইিতেছি 
না) বদুন ত আমাব কর্তব্য কি?” অমাত্যেব!৷ বলিলেন, “মহারাজ, ইহাৰ এক উগায় 
আছে। আপনার কনা চারিটী পরমসুন্ববী। আপনি তাহাদিগকে বন্ত্রাভবণে হুমজ্জিত 
করিয়া এবং আহত যানে আবোহণ কথাইয়। সৈল্ঘদামস্তপহ গ্রাম নিগম + ও বাজধানীসমূহে 
প্রেবণ করুন। যে বাজ! তাহাদিগকে নিজের অস্তঃপুবে লইতে চাহিবেন, আমব! তাহা সহিত 
যুদ্ধ কবিব।» 

ঘনিঙ্দবাজ এইবপ অনুষ্ঠান কবিলেন ; কিন্তু হর কণ্তার! যে ঘে অঞ্চলে গমন কবিতে 
গাঁগিলেন, দেই সেই স্থানেব রাজারা ভয়ে তীঁহাদ্দিগকে ন্গবমধ্যে প্রবেশ কবিতে দিষেন না) 
উপটৌকন পাঠাইয়। নগরেব বাহিবেই তাহাদের অবস্থিতিব ব্যবস্থা কবিনেন। এইরূপে রাঁজ- 
কন্তাবা সমস্ত জন্ুবীপ পরিভ্রমণপুর্বক অবশেষে অশ্বকবাজ্যন্থ পোতলি নগবে উপনীত হইলেন। 
অন্বকরাজও নগবদার় কুদ্ধ কবিয়! ভীঁহাদিগরকে উপচৌকন পাঠাইয়! দিলেন? 

অস্বকেব ননিসেন নাঁমে এক পণ্ডিত, বুদ্ধিমান ও উপায়কুখল অমাতা ছিলেন। নন্দিদেন 
ভাঁবিলেন, “এই রাজকস্তারা নাকি সমস্ত জন্ীগ পবিভ্রমণ করিয়াও কুত্রাপি পিত'ধ গ্রতিথদ্দী 
দেখিতে পান নাই। যদি ভাহাই হয়, তবে জনুদ্বীগের পক্ষে বড় কলঙ্কেব কথা । অতএব 
আমি কনিগবাঁজের মহিত যুদ্ধ কবিব। ইহ! স্থির করিয়া তিনি নগবদ্থাবে গমল কবিলেন এবং 
দৌবারিককে আহ্বান কিয়! স্বাব খোলাইবাব জন্ত নিঙ্নলিখিত প্রথম গাথাটা বলিলেন £-. 

+ঈকলিনরাজা চৌলনগুল উপকূলে মহীনদী ও গোদাধরীর অন্তবস্তী ভূভাগে অবস্থিত ছিল। বুদ্ধদেখের চারিটা 
শবদগ্ডের ("ঘর ) একটা সর্থে। একটা শীগলোকে, একটা গান্ধারে ও একটী কলিঙ্গদেশে যায়। এই জনাই 
ফলিদের রাজধানী 'দত্তপুর আখ্যা গাইযাছিন। কলিনের দত্তটা এখন নিংহলদেশে কাতীনগরে ঘক্ষিত আছে। 
অস্থকরাজায কোথাম ছিল নিশ্চয় বলা যায় না। মহাভারতে (ভীন্ঘপর্কৃ, ৭ অধ্যায়ে ) অথকবাজ্যের না দেখ যাঁয়। 
দ্বিতীয় খণ্ডের উপব্রমণিকায় ২/, চিহিত পৃষ্ঠের গাঁদটাকা ভষ্টব্য। 

1নিগম শবটা ইংরালী 0০৭৪ বা! ঢ27২51-0০ লব্ষের স্থানীয় । ইহাতে গ্রাম অপেক্ষা বৃহত্বর, অথচ 
ন্গর বা রালধানী অপেক্ষা ক্ুত্রতর কোন ব্যবমাধ-বাণিজযোর স্থান বুঝবে! 



৩০১-_খুন্নকাগিন-জীতক। রর 

থোল দ্বার, ভয় নাই, রাজকস্তা গণ অবাধে ন্গরমধ্যে করুন গমন 

অমাতা পুরুষদিংহ নন্দিসেণ বার রণশান্ত্ে সুশিক্ষিত, শঙ্কা কি তাহার ? 

অবণ রাজীরং পুরী আছে স্থুরক্ষিত। কি সাধ্য করিতে কার ইহার অহিত? 

ইহা বলিয়। নন্দিসেন দ্বার খোলাইলেন, বাজকন্যাদিগকে লইয়! অশ্বকবাঁজকে দেখাইলেন, এবং 

বণিলেন, “কোন ভর় নাই, মহারাজ; যদি যুদ্ধ ঘটে, আমি তাহীব ব্যবস্থা করিব। এই 
বাজবন্াগণ গরমরূপবতী ; আপনি ইহাদিগকে নিজের মহ্ষী কবিয়া! লউন।* অনন্তর তিনি 
রাজকন্যাদিগকে মহ্ষীগদে অভিষিক্ত কবিলেন এবং তাহাদের অমুচরদিগকে এই বলিয়! বিদায় 
দিলেন, "যাও, তোমাদের রাজাকে গিয়। বল, অশ্বকথাঁজ তৌমাদের রাঁজনন্দিনীদিগকে নিজের 
মহ্মীপদে বরণ করিয়াছেন ।” 

কনিঙ্গরাজকগ্তাগণের অন্থচবের! দ্বদেশে ফিরিয়া! রাজাকে এই কথা৷ জানাইল। বলিঙ্গ- 
রাজ বনিলেন, "মে নিশ্চয় আম্ব বল জানে না।” অনন্তর তিনি মহতী সেন! লইয় যুদবযাত্রা 
করিলেন। এই সংবাদ পাইয়! নন্দিসেন লিখি পাঠাইলেন, প্কলিগরাঁজ যেন নিজ রাজ্যের 
শীমার মধ্যেই থাকেন এবং আমাদেব বাজ্যে গ্রবেশ না কবেন। যেখানে উভয় রাজ্যের সীম 
মিশিয়াছে, সেই খানে যুদ্ধ হইবে / কালি এই পত্র পাইয়! নিজবাজ্যের মীমায় ণিবির সন্নিবেশ 
করিলেদ। অর্বকরাজও নিজ বাঁজোর সীমান্তে উপনীত হইলেন। 

এই সময়ে বোধিদত্ব খষিপ্রজ্যাগ্রহণপূর্বক উক্ত ব্বাজ্যঘরনেৰ মধ্যবর্তী কোন স্থানে এক 
গণ্শলায় বাস করিতেন। কানিঙ্গ বিবেচন! কবিলেন, পশ্রমণের! না! কি অনেক বিষয় জানেন। 
কে বলিতে পারে, আমাদের মধ্যে কাহাৰ জয় ও কাহাব পরাজয় হইবে? এ সম্বন্ধে একবার 
এই ভাপদকে জিজাঁমা করা যাউক।” এই স্ধন্নে তিনি অজ্ঞীতবেশে বোধিসত্বেব নিকট 
গমন ববিলেন, তাহাকে প্রধিপাতপুর্বক একান্তে উপবেশন কবিলেন এবং অভিভাষণ করিয়া 
বলিলেন, “ভস্ত, কালিঙ্ষ ও অগ্বক যুঝোগ্ঠত হইয়! নিজ নিজ রাজাসীমাঁয় অবস্থিতি করিতেছেন। 
বদুন ত, ইহাদের মধ্যে কাহার ভয় এবং কাহীব পরাজনন হইবে? বৌধিমত্ব উত্তর দিলেন, 
“মহাভাগ, কাহার জদ্ব, কাহার পরায় হইবে, ইহা আধি জানি ন। তবে, দেববাজ শত্র 
এখানে আগমন করিবেন। আপনি যদ্দি কাল আসেন, তাহ! হইলে আমি ভীহাকে জিজ্ঞাসা 
করিয়া! আপনার প্রশ্নের উত্তব দিব ।” 

অনন্তর শত্রু বোধিদত্বকে অর্ভন। করিবার নিমিত্ত আশ্রমে আদম্যি। উপবেশন করিলেন 
এবং বৌধিসত্ তাহাকে গ্ প্রশ্ন জিজ্ঞানা কবিলেন। তিনি বলিলেন, প্ভদৃস্,, কালিক্ের জয় ও 
অশ্বকের পরাজয় ঘটিবে। এ জন্য অগ্েই অমুক অমুক নিমিত্ত লক্গিত হইবে ।% 

পরদিন কানিগ আশ্রমে গ্রিয়া বোধিদত্বকে আবার সেই প্রশ্ন কবিলেন ) এবং বোধিসত্ব যাহা 
শুনিয়াছিলেন ভাহ। জানাইলেন। পূর্বের কি কি নিমিত্ত দেখা যাইবে, এ সন্বন্ধে কিন্তু তিনি 
কৌন প্রশ্ন করিলেন না) যুদ্ধে তাহার জয় হইবে এই আশাতেই অভিমাতর তুষ্ট হইয়া নে স্থান 
হইতে চলি গেলেন। 

অতঃপব এই বৃস্াস্ত চাবিদিকে প্রকাশ হইয়া পড়িল। তাহা শুনিয়া অশ্বক ননদিদেনকে 
ডাকাইয়! বলিলেন, “কানিন্ের ন। কি জয় এবং আমার পবাজয় হইবে? এখন কর্তব্য কি 
বলুন ত1” নন্দিসেন উত্তব দিনেন, "নে কথা, মহাঁবাঁজ, কে জানিতে পাবে? কে জিতিবে, 
কে হাবিবে, আপনাব তাহ! ভাবিবাঁব প্রয়োজন নাই 1 

রাদাকে এইন্সগে আখস্ত কবিষ ন্দিমেন বোধিনবের নিকট গমন করিলেন এবং একান্তে 

* অ্করাজের প্রনুত নাম অবণ। রাজ্যের নাম হইতে তাহাকে অশ্বকও বল! ইইয়াছে। 



৪ চভুনিপাত। 

আদনগ্রহণপূর্বক শ্রিজ্ঞাসিলেন, "ভদত্ত, দুয়া করিয়া বদুন ত কাহার জয় এবং কাহার পরায় 
হইবে? বোধিসব বলিলেন, পকালিঙ্গ জয়ী এবং অশ্বক পরাজিত হইবেন দযিনি 
জিভিবেন, তিনি পূর্বে কি নিমিত দেখিতে গাইবেন, আর ধাহার পরাজয় ঘটবে, তিনিই বা 
আগ্র কি দেখিতে পাইবেন?” ““মহাভাগ, ধিনি জিতিবেম, একটা সর্বন্থেত বৃষ তাহার 
বক্ষিকা দেঁবতারপে দেখ! দিবে; আর যিনি হারিষেন, তাঁহার রক্ষিকা দেবতা হইবে একটা. 
ক্বষণবর্ণ বৃষ । এই রক্ষিক! দেবতা পরম্পরের মৃহিত যুদ্ধ করিবে এবং একটী জী ও অন্থটা 
পরাজিত হইবে ।” 

এই কথা শুনিয়া নন্বিসেন মেখান হইতে উঠি শিবিরে ফিরিলেন এবং যে এক মহত 
মহাযোদ্ধা অশ্বকের মহা হইয়| আদিয়াছিলেন, তাহাদিগকে লইয়া নিকটস্থ একট। পর্বতে 
আবোহণপূর্ব্ক জিজ্ঞাস! করিলেন, "আপনার! কি আমাদের রাজার জন্ঠ প্রাণ দিতে গায়েন ?% 
ভাহারা উত্তর দিলেন, "হা, আমরা গ্রাণ দিতে পায়ি।” দ্যদি তাহ! পারেন, তবে এই ভূগুদেশ 
হইতে পতিত হউন।+ কিন্তু মহাযোদ্ধার৷ যখন পতনের উপক্রম করিলেন, তখন ননিসেন 
ভাহাদিগকে নিষেধ করিয়৷ বলিগেন, প্পড়িয়। কাজ নাই) আপনারা আমাদেব বাজার 
হিতাঁকাজ্জী হইবেন এবং গশ্চাৎপদ ন! হইয়া যুদ্ধ করিবেন ) ইহাই যথেষ্ট হইবে মহাযোদানা 
একবাক্যে ইহা শ্বীকার করিগেন। 

ইহার পর যখন যুদ্ধীরস্ত হইন, তখন কালিগ দিদ্ধাত্ত করিয়া রাখিষেন, আমিই জিতিব) 
ভীহার সৈন্তদীমস্তেরাও ভাবিল, আমাদের জয় হইবে। তাহারা যোদ্ধবেশ পরিধান করিয়া 

ভিম তিন দলে বিভত্ত। হইল এবং যে দলের যেখানে ইচ্ছ! অগ্রসর হইতে লাগিল। কাজেই 
যখন বীর্্গ্রদর্ণনের সময় উপস্থিত হুইল, তখন তাহাদের কেহই বীর্য প্রকাশ করিতে 
পারিল না। 

উভগ় রাজাই যুদধার্থী হইয়! অখ্থারোহণে পরম্পবের দিকে অগ্রসব হইলেন এবং তাহাদের 
রগ্যিকা দেবতার! অগ্রে অগ্রে যাইতে নাগিলেন। কাণিঙ্গেব রক্ষিক! দেবতা হইয়াছিলেন 
এফটা সর্বশ্েত বৃষ এবং অশ্বকের রক্ষক দেবতা হইয়াছিলেন একটা সর্ধরৃঞ্ণ বৃষ । পরস্পরের 
নিকটবর্তী হইলে 'ইহারাও যে পবম্পরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন, এইবপ ভাব 
দেখাঁইতে লাগিলেন। 

বৃষ ছুইটা কেবল রাজাদিগেরই দৃষ্টিগোচর হইল? অন্ত কেহ তাহাদিগকে দেখিতে গাইল 
না। নল্দিনেন অন্বককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, বক্ষিক! দেবতাদিগকে দেখিতে 
পাইতেছেল কি?” অশ্বক বলিলেন, হা, দেখিতে পাইতেছি।” “তাহারা কি আকারে 
দেখ। দিয়াছেন?” “কানিগের রক্গিকা দেবতা সর্ব বৃষ ; আমাদের রক্গিক1 দেবতা! সর্বকৃ্চ 
থুষ, তিনি ক্লান্ত হইয়। পড়িয়্াছেন।৮ “মহারাজ, আপনি ভয় পাইবেন না। আমরাই জিতিব 
এবং কলিন্নরাজ হাবিবেন। আপনি অস্পৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া এই শক্তি গ্রহণ করুন। 
আপনার সুশিক্ষিত সৈম্ধাব ঘোটকের উদবপার্থে বামহস্ত দ্বারা আঘাত করুন, এই সহস্র যো! 
মাইয়া সবেগে অগ্রসব হউন এবং শক্তিগ্রহারে কণিন্নরাজেব বক্ষিক। দেবতাকে ভূতলে গাতিত 
করুন। তখন আমাদের এই মহ যোঘাও শক্তিগ্রহারে প্রবৃত্ত হইবেন এবং এইবগে 
কলিগ্বরাজের বক্ষিক! দেবতা বিনষ্ট হইবেন। ভাহা হইলে কলিঙ্গরাজের পরাজয় ঘ'টিবে এবং 
আমরা বিজয়ী হইব” 

অশ্ব, *বেখ বলিয়াছেন” বণিষ়। সগ্রত হইলেন এবং মদন সন্ষেত করিবামাত্র ছুটি গিঃ! 
শন্তি গ্রহার করিলেন। ভাহাব পয় অযাত্যেরাও শ্জি গ্রহার করিতে লাগিলেন? কাণিঙ্গেষ 
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রক্ষিকা দেবতা তখনই বিনষ্ট হইলেন; সেই সঙ্গে সঙ্গে কানিস্গও পরান্ত হই পলায়ন করিলেন। 

তাহা দেখিয়া সেই দহশ্র মাত “কানিষ্গ, পলাইতেছেন* বনিয়া নিনাদ করিয়া উঠিলেন। 

মবণনয্ধে ভীত কণির্মবাজ পলায়ন কবিবার ঘময়ে তাঁপনকে তত্সন। করিয়া! নি্নলিখিত 

দ্বিতীয্ন গাথাটা বলিলেন ₹-- 
/ দুর্ময় কলিম মিতিবে নিষ্চদ। অথফের এই যুদ্ধে হবে পরাজয় _ 

সাধ্ হায়ে হেম মিথ বলিযো কেমনে ? সাধু মতামেবী মদ কাঁয়ে, ঘা, মনে । 

কলিকগরাজ তাপদকে এইনপ ভতসনা করিয়া পলার়নপূর্বর্ষ নিজের রাজধানীতে গিয় 

উপস্থিত হইঝেন, পশ্চাতের দিকে একবার মুখ পর্ধাস্ত ফিবাইগ| দেখিবার মাহম পাইলেন না। 

ইহার কিছুদিন গবে শক বোধিদ্বকে অর্চন। করিবার জনা তাহার আশ্রমে গ্রমন কবিলেন। 

বোধিস্ব তীহার সহিত আলাপ করিবার সময়ে নিষ্নলিখিত তৃতীয় গাথাটী বলিলেন :- 

০. মিথা| হ'তে মুক্ত সদা হালি দেষগণ ? মতা মা ভাহাদের আদরের ধন! 

তবে ফেন মিথা। বলি ছলিজো আমায়? না পাগি দেখাতে মুখ আমি যে লম্ীয়। 

ইহা গনি শক্র নিলিথিত চতুর্থ গাথাটা বলিলেন :-- 
5 স্তন নাই কড়ু কিহে, তুমি বিএ্রবর দেহতার প্রিগান্র গরাক্রান্ত নয়। 

একাগ্রচিতেতে ক্ষয়ে সংযম অভ্যাম, অযাট্র ঘুদ্বের ফালে, অরাতির আস, 

দৃ়বীর্ধা, গরা্রাস্ত--এসব কারণে অন্বক বিশ্রমলাভ করল এ রণে। 

কনি্রাজ পনায়ন করিলে অক্ষ তীঘার শিবিকাদি দুঠন করিয়া * নিজ রাজধানীতে 

চলিয। গেলেন। অনস্তর নন্দিদেন কালিগ্রকে সংবাদ পাগ্রইলেন, "আপনি অবিলম্বে রাজ” 

কনথাচতুষ্টযলেব গ্রাপ্য যৌতুক পাঠাইয়। দিবেন? না দিলে কি কর্তব্য তাহ! আমাদের ভ্রানিতে 

বিন হইবে না 1 এই আদেশ গুনিয়া কলিমনরাজ ভয়ে ভয়ে কণ্ঠাদিগেব প্রাপ্য যৌতুক 

পাঠাইয়। দিধেন। ইহার পৰ উভয় রাজাই মিত্রভাবে বাদ করিতে লাগিলেন । 

[ বমব্ধান-- তখল এই তরুণী ভিছুমী়। ছিলেন ফলিঙয়াজের মেই কতাগণ। সায়িপুত্র ছিলেন নলিমেন 

এবং আমি ছিণাম নেই তাঁপন।] 

৩৬২-ম্হাম্বাল্োহ-জাতিক্ক। 

[শান্ত। মেডবনে অবস্থিতি করিযার সমন্ধে স্থবির আলঙেয় সন্থদ্ধে এই ফথ। হলিগাছিলেন। ইহা 

গুভুৎয়বন্ত পূর্বেই বল! হইয়াছে 11 প্রাচীন কাল্পের পত্িতেযাও নিজেদের উপকারী বোষদিগের সন্ধে 
এইরাণ করি ছিলেন" ইহ। বলিয়। শান্ত! সেই অভীত বৃত্তান্ত বলিতে লাগিলেন $--] 

পুরাকালে বোধিমব বারাণমীর রাজ! ছিগেন। তিনি যথাধর্ম রাজা শামন করিতেন, 

দানণীণ ছিলেন এবং শীলরক্ষ। করিয়া! চলিতেন। *্প্রত্যন্তবাসীর! বিদ্রোহী হইয়াছে, ভাহা- 
দিগকে দমন করিতে হুইবে” ইহ বলিয়। একদা তিনি বলবাহনপরিবৃত হইয়া যুনধযাত্রা 
করিলেন? কিন্ত পরাজিত হইছথা অগ্বারোহণে পলায়ন হরিতে করিতে এক প্রত্যন্ত গ্রামে 
উপস্থিত হইলেন। এ গ্রামে ভ্রিখ জন রাজতক্ত প্রজী বান করিত। তাহারা প্রাতঃকালে 
গ্রাম্য দমবেত হইয়! গ্রামক্কত্য $ নির্কাহ করিতেছিপ, এমন সময়ে নানাভরণে সুদজ্জিত 
স্বাজা বর্দাবৃত অশ্খে আরোহণ কবিয় গ্রামার দিয়া মেথানে উপস্থিভ হইলেন। *এ আবার 

* দুলে 'বিলোগ গ্রহণ করিযা-_এইমপ আছে। বিলোপ-লোপত্র-লুঠনলঙব দ্রব্য (৮০০:/)। 
+ শণ-জীতক (১৫৭) তুষ্টবা। 
পৃ $ প্রাচীনকালে ভারতবধে পরীদমিতি ছিন। গ্রামবানীর। নকলে মিলিয়। মিশিয়া স! ধারণের হিতবর 

অনেক কাঁধ্য নিজেরাই সম্পাদন করিত | ২য় থণ্ডের উগক্রমণিকার ৩, পৃষ্ে 'গল্মীনমিতিঈর্বক অংশ রা । 
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কে আমিন” ভাবিয়া ভাহারা ভয়ে যে যাহাব গৃহে পলায়ন করিল; কেবল এক ব্যক্তি নিজের 
গৃহে না গিয়া রাজার গ্রত্য্গমন করিল এবং জিজ্ঞাসিন, প্বাঁজা না কি প্রত্যন্ত গ্রদেশে 
আদিয়াছেন? তুমি কে? তুমি বাজভক্ত, না বিদ্বোহী?” রাজা উত্তর দিলেন, “ভাই, 
আমি রাজতক্ত।” “তবে আমার সন্দে এন” ইহা বলিয়া সে রাজাকে গৃহে লইয়া! গেল এবং 
তাহাকে নিজের আসনে বসাইয় স্ত্রীকে বলিল, «এস ভদ্রে! আমার বন্ধুর পা ধুইয়া দাঁও।” 
ভারধ্যারারা রাজার পা! ধোওয়াইয়া সে তীহাকে নিঝের সাধ্যনথূপ থাগ্ভ দিল এবং প্দহূর্ভকান 
বিশ্রাথ কর* বলিয়া! তাহার জন্য শয্যা প্রস্তুত করাইন। রাজা তাহাতে শয়ন করিলেন। ইহার 
গর সে বাজার থোড়াটার সাজ খুলিয়া দিল, তাহাকে টহলাইল ও জন খাওয়াইল, তাহার গিঠে 
তেল মাথাইল এবং খাইবার জন্য ঘাস দিল। | 

এইরূপে উক্ত গ্রামবানী তিন চাৰি দিন রাজার বক্ষণাবেক্ষণ করিল। অতঃপর রাজা 
বলিলেন, ”দৌমা, আমি এখন যাইব তাহা! শুনিয়া! মে রাজার ও অথের খাদ্যানিসঘন্ধে যাহা 
যাহা কর্তবা, সমস্ত সম্পাদন করিল। বাজা আহারাণ্তে গ্রস্থান করিবার সময়ে বলিণেন, 
“সৌম্য, আমার নাম মহাশবারোহ। নগরেব মধ্যে আমার বাড়ী ধদ্দি কখনও কোন 
কার্ধোপলক্ষ্ে নগরে যাও, তাহা হইলে দক্দিণদ্ধারে গ্রিক! দৌবারিককে জিজ্ঞাসা করিবে, 
মহা্বরোহ কোন্ বাড়ীতে থাকেন। তাহাকে সঙ্গে লইয়া আমার বাড়ীতে যাইবে।” ইহা! 
বলিয়! বাজ! সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। ৰ 

রাজার মৈন্যামন্ত এতদিন তাঁহাকে দেখিতে না পাইিয়। নগরের বাহিরে স্ন্ধাবার প্রস্তুত 
করিয়। তাহাতে অবস্থিতি করিতেছিল। এখন তাঁহাকে আদিতে দেখিয়া তাহারা গ্রতদ্গধন 
কবিল এবং তীহার সঙ্গে সঙ্গে চনিল। নগরে প্রবেশ করিবার সময়ে রাজ! দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া 
দৌবারিফকে ডাকাইলেন এবং ভিড় সরাইযা বলিলেন, "দেখ বাপু, প্রত্যন্তবাদী এক বাক্তি 
আমার সঙ্গে দেখা করিধার জন/ এখানে আসিয়! তোমায় জিজ্ঞাসা করিবে, মহাশ্বীরোহের বাডী 
কোথায়? তুমি তাহাকে হাত ধরিয়! লইয়া! আমায় দেখাইবে। তাহা করিলে তুমি মহন মুড! 
পুরষ্কার গাইবে 1৮ 

কিন্ত দেই গ্রত্যন্তবাঁদী নগরে গেল না। সে আদিল লা! দেখিয়! রাজা তাহার বাসগ্রামের 
কর বৃদ্ধি কবিলেন। কিন্তু কর বুদ্ধি হইলেও নে নগরে গেল লা। এইরূপে বাঞা ছুই তিন 
বার এ গ্রামের বর বৃদ্ধি কবিলেন; তথাপি সে ব্যক্তির দেখ! পাইলেন না। 

এদিকে গ্রামবাদীবা তাহার নিকট দমব্তে হইয়! বলিতে লাগিল, মহাশয়, যে দিন মহাশ্বাবোহ 
আপনাব গৃহে আসিয়াছিলেন, সেই সময় হইতে আব! কবভাঁবে পীড়িত হইয়া মাথা তুলিতে 
গাঁধিতেছি না। আঁপনি একবার মহাশ্বীরোহেব নিকট থান এবং ভীহাঁকে বণিয়া আমাদের 
করভার কমাইয়া আন্ছুন।* দে উত্তর দিল "বেশ, আতি যাইতে, প্রস্তুত আছি, কিন্তু রিজ্তহন্তে 
যাইতে গারিব না। আমার বন্ধুর ছুইটী ছেলে। তোর! তাহাদেব এবং আমার বন্ধুর শ্রীব ও 
তাহার নিজের জন্ত পোষাক ও গহনা যোগাড় কর।” গ্রামবাসীর! “বেশ, তাহাই করা যাউক” 
ধণিয়া এই সমস্ত উপহাঁৰ সংগ্রহ কবিল। 

গ্রত্যন্তবানী এই নকল বন্ত্াভবণ ও ্বগৃহে প্রস্তত পিষ্টক লইয়! নগরাভিমুখে যাত্রা 
ফরিদ এবং দক্ষিণদ্থাবে গিয়া দৌবাবিককে জিজ্ঞামা কবিঘ, "ভাই, মহাশ্বাবোহের বাজী 
কোথায়?” “এস, দেখাইতেছি” বলিয়া দৌবারিক তাঁহাকে হাত ধরিয়। বাজবে লই গেল 
এবং বাজাব নিকট সংবাদ পাঠাইল, "দৌবারিক লই প্রত্যন্ত গ্রামবাদীকে ণইয়া উপস্থিত 

* ইলাত বোধ হয় না! কি যে, রাত ইচ্ছা করিল সময়ে ন্ষয়ে কর বৃদ্ধি কবিতে পাঁরিতেন? 
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হইয়াছে ইহা শুনিয়া রাজা আসন হইতে উঠিয়া বলিলেন, “আমীর বন্ধু এবং তীহাব সে 

আব থে যে আঁছেন, সকলকেই এখানে আদিতে বল।* অনন্তর তিনি গ্রতুদমন করিয়া 

্ত্যন্ত গরীমবানীকে দেখিবামাত্র তাঁহাকে আলিঙ্দন করিলেন, “আমাৰ বন্ধুপত্থী কেমন আছেন, 

ছেলেরা কেমন আছে” এইরপ প্রশ্ন কৰিতে কবিতে তাহাকে হাত ধবিয়া বেদিব উপর লইয়। 

গেলেন, শ্বেতচছত্রেব তলগ্থ দিংহানে বদাইলেন এবং অগ্রমহ্যীকে ভাকাইয়া বলিলেন, 

*্ইনি আমার পরম বন্ধু, তুমি নিজে ইহার পা ধুইয়! দাও ।” মহিষী তাহাই করিলেন-_- 

রাজ! সুবর্ণভূগ্গাব লইয়। জল ঢানিতে লাগিলেন, মহিধী প্রত্যন্তবাঁমীব পা ধুইলেন এবং ধুইবার পব 

তাহাতে গণ্ধতৈল মর্দন কবিলেন। তখন বাজ] জিজ্ঞানা করিলেন, “ভাই, আমার জন্য কোন 

থাঁবাঁৰ আনিয়াছ কি? "আনিক্সাছি না ত কি?” বণিয় সে প্রসেবক হইতে * পিষ্টক বাহির 

কবিন। বাজ! উহ জুবর্ণপাত্রে গ্রহণ করিলেন, গ্রত্যত্তবাধীর গ্রতি গ্রভৃত অনুগ্রহ দেখাইয়! 
বলিলেন, “আমাৰ বন্ধু ইহ! আমিয়াছেন ; এস, তোমবা মকলেই খাও।” তিনি মহিষী ও অমাত্য- 
দিগকে কিছু কিছু দিয়! নিজেও কিছু ভক্ষণ কবিলেন। তাহাব পৰ সেই ব্যক্তি অবশিষ্ট উপচৌকন 

দর্পন কবিল$ বাজ! উহ গ্রহণ করিবার জন্য নিজেব বাবাণসীজীত বন্ত ছাড়িয়া, দে যে 
কাপড় যোড়া৷ আনিয়।ছিল, তাহা পরিলেন , মহিষীও বাবাণমী শাড়ী ও অলঙ্কার ত্যাগ করিয়া 
প্রত্যন্তবাসীব শীভী পরিলেন এবং অলঙ্কার গাঁয়ে দিলেন। 

বাজা৷ প্রত্ন্তবাসীকে বাঁজোচিত থাগ্ধ ভোজন করাইলেন, এবং একজন অমাতাকে 
আজ্ত। দিলেন, “ধাও, আমার যেমন দাঁডি কামান হয়, ইহাব্ও দাড়ি সেইর়পে কামাইবার 
বাবস্থা কব] তাহাব পব ইহাকে নুগন্ধ জনে নান কবাইবে, লক্ষমু্রা মুল্যের বারাণসী বন 
পরাইবে এবং রাজাভবণে স্থলজ্জিত করিয়া এখাদে জইঞ্জ আমিবে।” অমাত্য বাঁজীব 'আঁদেশ 
পান কবিলেন। তখন বাজ! নগব মধ্যে তেবী বাজাইয়! অমাতাদিগকে সমবেত করিলেন 
এবং শ্বেতচ্ছত্রেব মধ্যভাগে বিগুদ্ধ হিুলে বঞ্ধিত সুৃত্রপাত কৰি ব্যক্তিকে অর্দীরাজ্য দান 
করিলেন। তদদবধি তীহার! উভয়ে একত্র পানাহীব করিতেন এবং এক স্গে থাকিতেন। ফলতঃ 
তাহাদের পবস্পবেৰ গ্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিল তাঁহার! অভেদ্য সৌহার্দে আবদ্ধ হইলেন। 

অতঃগব বালা প্রতান্তবাসীব স্ত্ীপুত্র গ্রভৃতি আনাইয়। তাহাদের সকণের নিমিত্ত নগবমধ্যে 
বামস্থান প্রস্তুত কৰাইথা দিলেন এবং দুইজনে নিরধিববাদে ও একাআডাবে বাঁজা পালন কবিতে 
লাগিলেন। কিন্তু ইহাতে অযাতোর! ভুদ্ধ হইলেন এবং তাহাব| একদিন (জো) বাস্তপুত্রকে 
বণিলেন, “কুমাব, বাঁজ! এক গৃহপতিকে অর্দবাজ্য দান কবিয়! তাঁহার সঙ্গে একত্র পান, ভোজন 
ও শয়ন কবিতেছেন, আমাদিগকেও আদেশ দিয়াছেন যে ও ব্যক্তিব পুক্রর্দিগেব প্রতি দমুচিত 
সপ্ঘান প্রদর্শন কবিতে হইবে! এ ব্যক্তি যে বাঁজার কি উপকাব কবিয়াছে, তাহ! আমবা জানি 
ন1। ঝাঁজার এ কেমন ব্যবহাব ! ইহাতে আমানেব বড় লজ্জা হয়। আপনি বাজাকে এসব বথা 
বনুন।” কুমার তাহাদেব কথায় সায় দিলেন এবং বাঁজীব নিকট সমস্ত বলিয়া গ্রার্থন। করিলেন, 
"মহাবাজ, আপনি আর এবপ কৰিবেন না।” বাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমি যুদ্ধে 
গবাজিত হই কোথা? ছিলাম, জান কি?” “না, পিতঃ, তাহা আমি জানি ন|।% পআমি 
এই বাভিব বাটীতে থাকিয়া আবোগ্য লাভ করিয়াছিলাঁম এবং তাহা'ব পর নগরে ফিরিয়া 
পুনর্ধাব রাজাশামনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। যে ব্যক্তি আমার এত উপকাৰ করিয়াছে, তাহাৰ 

ক প্রনেবক এব প্রকার থলি (098)1 
+ অভি গ্রথচীন কালেই বাবাণদী বন্তরশিল্পের জন্য থাতি আাভ করিযছিল। সন্তথতঃ তখন এখানে কান ছারা বন্ধ বঘন কর হইত ২ খণ্ডের উপক্রসণিকাষ ২০, দুষ্ট 



৮ চুরিপাঁভ। 

গ্রতি যথোচিত সন্মান প্রদর্শন করিব না কেন, বন ত?৮ বৌধিমত্ত (বাজ!) আঁবাঁর বলিতে 
লাগিলেন, পদেখ বত্ম, যে ব্যক্তি দানেব অযোগ্য ব্যক্তিকে দান কবে এবং দানের যোগ্য 
ব্যক্তিকে দান করে না, দে বিপদের সময়ে কাহারও নিকট কোনরূপ দাহাধ্য পায় না।৮ এই 
উপদেশ দিবার সময়ে তিনি নিয়লিখিত গাথাগুলি বগিলেন ২. 

অপাত্রে করে যে দান, গাতে করে প্রত্যাখ্যান, 
বিগদে এহেন সূঢ হয় অহা, 

রি সুগাত্রে উচিভ ধান, অপাঞ্জের গুভাথান 
করিলে বিপদে লোক সহায়ত। পার 

শঠে ওদসিলে গ্রীতি নাহি ফোন ফগগ্রাণ্চি। 
অগ্রদঞ্ধ বীল যথা, গ্রদট তা হয় ঃ 

মাঁু বায়! নচ্টচরিত, ভারাই প্রীতির গাত্র 
সে শ্রীতিয় ফল সদ। ফলে নিঃসংশয়। 

অধুমাজ প্রীতি বদি দেখাও সাধুর প্রতি, 
মহাঁধদপ্রদ ডাহা, গুন ধাছাধন। 

বার্থ নাহি হয ডাহা, সাধ্ ভয়ে কয ঘাহ। ; 
হুন্গেতে পতিত বীজ অমোথ যেমন। ৯ 

করিয়াছে উপকার একবার ঘে তোমায়, 
কয়েছে দুষ্ষর বর্ম এই জাব ধনে। 

নাই ঝা দে ঘদ্দি করে অন্য কোন হি গরে, 
তথাপি গুজিবে তারে অতি মযতনে। 

ইহা শুনিয়া কি বাজপুত্র, কি অমাত্যগণ, কেহই জার কিছু বধিনেন না। 
শিপ পা জলের আজ 

[নদযধান-তধন সনদ ছিঘেন সেই প্রত্যনতগ্র!মধাঁদী এবং আদি ছিঘ!ম বারাণসীয় সেই মাল! |] 
চু? ছিতীয় খণ্ের তিরীটবচ্ছভাতকের (২৫৯) মহিত এই জাড়কের আংশিক মাঘৃশ্য আছে। 

২৩০৩--একল্পাজ-জাতক্ক । 
[শাণ। জেডবনে অবস্থিতিালে ফোশঝরাজের জনৈক কর্মচারীর সন্বদ্ধে এই ফথ। বঙিয়াছিনেন। ইহার 

্ত্যুৎগয়নবস্ত ইতপূর্বে শ্রেয়োজাতফে (২৮২ ) বল হইয়াছে । পাত! সেই অদাত্যকে বলিলেন, "কেবল তুমিই 
যে জনর্থ হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইলে, তাহা নহে? প্র।8নকালেও পর্তিভের। নিজেদের অনর্থ হইতে অর্থন[ড করিয়া" 
ছিলেন।* অতঃপর তিথি মেই অভীত ফথ। আরম্ত করিলেন £-- 

পুরাবাঁলে ধাঁরাণনীরাজের পবিচর্যগানিরত এক অমাত্য বাজান্তঃপুরে অবৈধ আচরণ 
করিয়াছিলেন এবং রাজা তাহার অপরাধ প্রত্যক্ষ করিয়া! তাহাকে রাজ্য হইতে নির্ববাদিত 
ফ্রিয়াছিলেন। এই অমাঁতা অতঃপর কোশলরাজের পরিচারক হইয়। যাহা! ধাহা। করিগ্াছিলেন। 
তধামব্ মহাশীলবজ্জাতকে (৫3) বল হইস়্াছে। 

এই আখাগ়িকার দেখ! যায় বারাণসীরাজ যখন গযাতা.পবিবেষটিত হইয়া মহাবেদির উপর 
বসিয়া ছলেন, দেই গথয় দ্রবামেন 'তাহীকে ধরিয়া একটা শিকায় পূরেন এবং অধঃশির করিয়া 
ঘরজীর বনৃকাঠ হইতে 1 খুলাইয়। রাঁখেন। বারাণসীরাজ এই অবস্থায় চোররাজের সম্বন্ধে 

ক শ্রথানে দীকাকার নিয়লিখিত আর একটি গাথা উ্ভত করিয়াছেন :- 
কুতন্র, হশীল, সাধু জনের সেবাধ সর্বত্ত সবধদ! লোকে মহাঁধলা পায়। 
বৃক্ষ গতিত বীজ অযোথ যেমন, ঘু্থিক জলের সেব। জানিবে তেমন। 

+ খুজে উত্তবপ্ঠাযে' এই পদ আছে। উদ্মার-্দহলী বা গোবরাট, কিত্ত উত্তর বিশেষণ দ্বারা ইহ 
চৌক্াঠে মাথার ফাঁঠ ব। মন্কাঠ থানাকে বুধাইতেছে। 



৩০৩--একবাজজীতক | ৯ 
শি শশী শী শী্টীীটাা 

মৈত্রী ভাবনা! করিতে লাগিলেন এবং কন-পরিবর্মারা * ধ্যানস্থ হইলেন? অমনি তীহার 

বনধনগুলি ছিন্ন হয়! গেল এবং তিনি আকাশে পরধন্ববন্ধে 1 সমাদীন্ হইয়া রহিনেন। তখন 

চৌরবাঁজের শবীবে দাহ উপস্থিত হইল; তিনি "পুড়ে গেল “জলে গেল” বলিয়া ভৃতলে 

গডাগড়ি দিতে লাগিলেন। তিনি অমাত্যদিগকে ইহার কাবণ জিজ্ঞাধিলেন? তীহাবা উত্তৰ 

দিলেন, গ্মহারাজ, আপনি বাঁবাণসীরাজের সায় নিবপরাধ ও ধার্থিক ব্যক্তিকে দরজার 

ঝন্কাঠ হইতে অধঃশিব কবি! ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন (এই জন্যই আপনাব এরপ ঘরণা 

হইতেছে )”। গ্থদি তাহীই হয়, তবে চুটিয়া গিয। তাঁহাকে মুক্ত কর।” রীজভূত্যের! গিয়া 

দেখে বাঁাণরীপতি আকাশে পর্যককবন্ধে বসিয়। আছেন। তাঁহারা ফিরিয়া গিয়া দব্যদেনকে এই 

বৃভাস্ত জানাইলেন; এবং ভূরব্যসেন চুটিয়াগিয বারাণদীগতিকে বদনা করিয়া তাহার নিকর্ট 

কষমাপ্রার্থন! কবিবাব কালে নিম্নলিধিত গ্রথম গাথাটা বলিলেন ২. 

ভূগ্রিঘাছ, একরাজ॥ পূর্বে ভুমি বহুবিধ 
কামা, যাহা অন্তর দুর্ঘভত , 

৮ নরকমদৃশ স্থানে এবে নিপতিভ তুমি , 
তবু চিত্ত নির্বিকার তষ। 

পূর্বের প্রশাপ্তভাব, পুর্ব্বের মীননব্ল, 

এখনও ধমভাবে আছে! 

কারণ ইহার যাহা, শুনিতে হাসনা বড় , 
দয়া করি বল মোর কাছে। 

ইহ শুনিয়! বোধিসত্ব অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন £-- 
ক্ষাত্তি আর ভগ;  মেগেছিস্ব আমি পূর্বের সদা! একমনে ; 
জর্থন নফল, গুন, মহারাজ, হইয়াছে এত দিনে । 

৮ শাহি দুঃখ তাই, মনের বিকার নাহি মোর, দ্রবাসেন। 
চিত্তের প্রসাদ, হৃদয়ের বল হাঁরাইব বল কেন? 

দান, উপোমথ কৃত সব আমি করিয়াছি সম্পাদন, 

প্রা, যশৌবান্ শত্রু যেআমার, মিত্র এবে হেরাজন্। 

যে সণ, ভূগ, পাইিতে বামনা ছিপ মনে এতদিন, 
পিমাছি তাহা, তবে কেন হব ববীর্যাশান্তিহীন? 
দুঃখে, নযনাধ, সখের বিনাশ হয় ক সঙ্ঘটন, 
সুখ পুনরায় উপজিয়া মনে করে হুঃখ বিনশন।$ 
দির্বৃত যে অন, নাহিভেদক্ঞান সুখে দুঃখে কভু ভার , 
সুখে আর দুখে উভয়ত্র তিনি নিরন্তর নির্বিকার। 

ইহা শুনিয। ভরব্যমেন বোধিসতবকে প্রসন্ন করিয়া তাহার নিকট ক্ষমালাতি করিলেন, এবং 
বলিলেন, "আপনার রাজ্য আপনিই শামন করুন; আমি আঁপনাৰ বিদ্রোহীদিগকে দুর করিয়া 

* কৃতত্ব-সহ্বদ্ধে ১স খণ্ডের ৯৯ পৃের টীকা ত্রব্যে। 

1 গ্্যান্বন্ধ--যোগ্বীসনবিশেষ (নাগান্তর বীযাসন)-_"একপাদসধৈকম্সিন বি ং 
ইতর্সিংস্তধৈবাম্যং বীরাসনমুদাহতম্ ॥* ০০৪ 

£ দিককার বলেন, 'একরাজ' খারাণমীরাজের নাম। হিলি প্রতিহশ্মিহীন, এ 
একরাল' শব্ধ তাহাকেও বুঝাইতে পারে । ০ বহি 
$ খ্যানহথে নিজেব ছুঃখনিবৃত্তিব প্রতি লক্ষ্য করি! বোধিসন্থ এই কথা বলিতেছেন । 

২ 



১০ চতু্িগাত। 
সপক্তপাসসপপস পাপ 

বোধিসত্বও অনাত্যদিগেব হস্তে বাজ নদর্পনপূর্বক খধিগ্রব্রজা গ্রহণ কবিলেন এবং ব্রঙ্গলোক- 
পরাণ হইলেন। 

[সদবধান- তখন আনন্দ ছিলেন ড্রব্যসেন এবং আমি ছিলাম মেই বার়াণসীরাজ )] 

৩০৪- ক্্দক্-জাতক । 

[শান্ত। জেতবনে অবস্থিতি-কাঁলে জনৈক কোপনহ্বভাব ব্যক্তির সম্বন্ধে এই কথা বলিযাঁছিলেন। ইহার 
গতাপন্নবন্ত পুর্বে বলা হইযাছে* ধর্মসভায় এই ব্যক্তির কৌধপরাষণতীর কথা উত্থাপিত হইলে শান্তা 
সেখানে উপদ্থিত হইয়] জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এখানে বসিয়া কোন্ বিষয়ের আলোচনা ঝরিতেছ ৮ এবং 
যখন আলোচামান বিবয জাঁলিতে পাঁরিলেন, তখন তিনি সেই ভিক্ষুকে ডাকা ইয়া বলিলেন, তুমি কি গ্রকৃতই এত 
কোপনম্বভাৰ ?” “হী! দন্ত, ইহা মিথা। নহে।" "কেবন এখন নহে, পূর্ব জন্মেও এ ব্যক্তি কৌধমীল ছিল এবং 
ইহীরই ক্রোধদীলতাঁবশতঃ পুর্াকাঁলে প্রা ও বিশুদ্ধচেতা নাগবংশীয বাকতিরাও তিন বৎসর মলপূর্ণ্ীনে 
অবস্থিতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।” অনন্তর শৃন্ত! দেই অতীত কথা আরস্ত করিলেন :--] 

হিমবস্ত প্রদেশে দূ্দর 1 নামে এক পর্বত আছে। তাহার পাদদেশে দর্দরনাগদের বাঁস। 
পুরাকালে বাঁবাণসীরাজ তরহ্মদত্তের মময়ে বোধিসত্ব এই নাগদিগের বাজা শূব্দর্দরেব পুত্ররূগে 
জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন। বোধিসত্বেব নাম ছিল মহাদর্দির এবং তাঁহাব কনিষ্ ভ্রাতার নাম ছিল 
ুলদর্দর। খুন্দর্দরেব প্রকৃতি অতি পরুষ ও ক্োধপবায়ণ ছিল। সে নাগকণ্ার্দিগকে 
হূর্বাক্য বলিত, প্রহারও করিত। নাগরাঁজ কনিষ্টগুত্রের পরুষপ্রকৃতি জানিতে পাঁবিয়! তাহীকে 
নাগপুরী হইতে দূর করিবার আজা দিলেন। কিন্তু মহাদর্দব পিতাকে অনুরোধ কঝ্যি 
কনিষ্ঠকে গম! করাইলেন এবং তাহার নির্ধাসন বন্ধ কবিলেন। ইহাঁব পর বানা আবাব খুলল- 
দর্দরের আচরণে তুদ্ধ হইলেন এবং আবাবও জোষ্টপুভ্রেব অন্থবোধে তাহাকে ক্ষমা কবিলেন। 
কিন্তু তৃতীয়বাব যখন মহীদর্দব কনিষ্ঠেব জন্য ক্ষম! প্রার্থনা কবিলেন, তখন রাজা বণিলেন, 
পতোমাবই জন্য আমি এই ছুরাচাবকে নাগণুবী হইতে দূৰ কবিতে পারিতেছি না, যাও, 
তোমবা ছইজনেই এখান হইতে বাহিব হইয়া তিন বৎসর বারাণনীনগবেব মলপূর্ণ ভূমিতে গিয়া 
থাক।” ইহা বলিয়া তিনি ছুই পুভ্রকেই নাঁগপুবীব বাহিব করিয়া দিলেন। 

নাগপুত্রদ্য় এইবপে অভিশপ্ত হইয়া! বাঁবাণদী নগ্ররের মলভূমিতে বাঁস করিতে লাগিল। 
এ মলভূমির চারিদিকে জল ছিল। নাগবাজপুত্রেবা যখন জলেব ধাবে আহাব খুঁজিতে াইত, 
তখন গ্রামবালিকেবা! তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়! টিল ছুঁডিত, লাঠি ছুঁড়িত এবং “এই মাথা- 
মোটা, লাজ-সব টৌড়াগুলা £ কোথা হইতে আসিল” বণিয়া গালি দিত। খুদ্দব অতি উগ্র- 
প্রকৃতি ও পরুষ ছিল বলিয়া সে এই অপমান সহ্য কবিতে ন| পাঁবিয়! একদিন বলিল, “দাদা, 
এই ছোড়াগুলো আমাদিগকে অপমান করিতেছে; আমবা যে বিষধর, ইহাঁঝ! তাঁহা জানে না, 

এখানে কৌন্ জাতকের প্রতি লক্ষ্য করা হইযাছে, তাহা নিশ্চয বলা যায় না! ১৫৮ (নুহন্), ২৫২ 
( তিলমুষ্ি ), ২৯৯ (কোমাধ-পুক্র) প্রভৃতি কয়েকটা জাতকের প্রত্যুৎগনবন্ততে কৌপনস্বভাব ভিম্মুর উল্লেখ 
দেখা যার। 

+ বর্তগান দারিস্তান কি? 
২ উদকদেডডভ'লডুকুত-ছুছুভ। 



৩০৫-_শীলমীমাংসা-জাতক | ১ 

আমি ত ইহাদের অপমান সহ্য করিতে পারিতেছি না) আমি নাসাবাত দ্বাবা ইহাঁদিগকে মারিয়া 
ফেলিব।” অগ্রজেব সহিত এইবপ আলাপের সময়ে সে নিম্নলিখিত প্রথম গাথাটা বলিল £-_ 

নরলোকে আদি মৌঁরা বড দুখ পাই, গীঁলি দে ছোঁড়ীগুলো, শুনেছ ত ভাই ? 

বাঙখেকো', পাঁকেখেকো' কত কি ধেবলে। বিষধরে বিষহীন ভেবেছে সকলে! 

তাহার কথ! শুনিয়া! মহাদর্দব শেষেব গাঁথাগুলি বলিলেন £ - 
শি রাজ্য ছাড়ি অন্যজনপদে আশ্রয যাহারা লব, 

5/  ছুর্বাক্য অশেষ, অগ্মানব্হ তাঁদের সহিত হয়। 
নুদ্ধিমান্ যাঁরা, হেন অবস্থায প্াখিবারে অপমান, 
পূর্ব হ'তে তাঁরা প্রকাণ্ড ভাঙার বরি রাখে নিরমাণ1+ 
ফি তব চবিত্র, কিবা জাতিগৌত্র জীন! নাই যেই খানে, 
এবপ প্রবাসে গাণ্ডিতে নাহয অভিভূত অভিসানে। 
পণ্ডিত বে জন, অগ্নি বীধ্য. যদিও তীহার থাকে, 
প্রবাসের কালে অতি নীবধানে রক্ষিবেন আপনাকে । 

লীচ দাঁন যারা, তাঁদের(ও) তর্জন সহ্য করি তিনি রন, 

ক্রোধরশে কভু হন নাক তিনি প্রতিহিংসা-পরীয়ণ। 

নাগবাজপুত্্বয় এইবপে মেখানে তিন বদব বাস করিদ্লাছিল। অতঃপর তাহাদের পিতা 
তাহাদিগকে গৃহে গ্রতিগমন কবিতে আহ্বান কবিলেন এবং তাহারা তদবধি হতদর্গ হইয়া 
বৃহিল। 

| কথান্ে শান্ত) বতাসমূহ ব্যাথা করিলেন। তাহা শুনিষা মেই ভিক্কু অনাগামিফল প্রাপ্ত হইল] 
[ সনবধান--তখন এই ক্রোধশীল ভি্ষু ছিন খুনর্দর এবং আমি ছিলাম মহীদর্দর | ] 

৩০০-শীল শীম(হসাজাতক। 

[শান্ত। জেতবনে অবস্থিতিকালে গাগনিগ্রহ-সধ্ন্ধে এই কথ! বলিগছিলেন। ইহীর প্রতাৎপন্নবন্ত একাদশ 
নিগাতে গানীষ-জীতকে (৪৪৯) সবিস্তর বলা হইষে। এখানে সঙ্গেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে £-- 
একদা জেতবন-বাসী পঞ্চশত ভিক্ষু রজনীর মধ্যম যামে ইন্রিয়-হুখ-ভোগনসন্দ্ধে তর্ক-বিতর্ক করিতেছিনেন। 
একচক্ষু বাক্তি যেমন নিজের একটা মাত্র চচ্ষুকে, এবপুত্র ব্যক্তি যেমন নিজের একটা মার পুত্রকে, চমরী 
খৌ যেমন তাঁহার পুচ্ছকে অতি সাবধানে রক্ষা কনে, শীন্তাও সেইবপ প্রতাহ, দিবানীত্রের ছয় ভাগেই $ 
ভিচ্দিগের চরিত্রের দিকে লক স্ীখিতেন। ভিপি এ বজনীতে দিব্য চু দবীর। জেতবনের কৌখাষ কি হইতেছে 
পর্যাবেমণ করিতেছিলেন। চক্রবর্তী রাজীর অন্তঃপরে প্রবিষ্ট তঙ্করসদৃশ এই ভিক্ষুদিগকে তিনি দেখিতে পাঁইলেন 
এবং তৎগাঁৎ গন্ধকুটারের দ্বার উন্মুক্ত করিয! আনন্দকে আহ্বানপুর্রক বলিলেন, "তুমি ভিক্ষুদিগ্রকে কৌটি- 
মংস্বরে $ সমবেত হইতে বল এবং গন্ধকুটারদীরে আদার আসন রাখ।" আদন্ন তাঁহীই করিধা শী্তাকে 
জাঁনাইনেন, শান্তা বিসত্ত আসনে উপবেশন করিলেন এবং উগস্থিত ভিন্মুদিগকে একসঙ্গে মদ্বৌধনপূর্বাক 

₹ অর্থাৎ বহু অপমান সহা করিতে হইবে, এইবপ কৃতনিশ্ঠর হইয়। তাহারা পূর্ব হইতে প্রস্তুত 
হইয়া খাকে। 

1 প্রথম ও শেষ যাঁশার্ধ ছাঁডিলে দিবা ও রাত্রির তিন তিনটি অংশ ধরা যাইতে পারে। এই জঙ্যাই রাতির নামাতর ত্রিযামা। 
₹ বোধ হয়, লেতবনত্রয়কালে ইহার যে অংশ অনাধপিগুদ হুবপন্থীধা মত্ডিত করিযাছিলেন, তাহা 

'কোটিমংস্তর' এই নাম গাইয়াছিন। 



১২ চতুর্নিপাত। 

বলিলেন, "দেখ, গাপ কার্য কিছুতেই গৌগন থাকে না বলিযা প্রাচীন গণ্তিতের গা হইতে বিরতহইযাছিলেন।" 
অনগ্তর তিনি মেই অতীত কথা আরন্ত করিলেন £--] 

গুরাঁকালে বারাণসীরাঞ বরহ্মদত্তেব সময়ে বোধিসত ত্াঙ্মণকুণে জম্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
বয়ঃপ্রাপ্তির পর সেই বারাণদীতেই কোন সুবিখ্যাত আচার্যেব নিকট বিছা শিক্ষা করিয়া 
তীহার পঞ্চশত শিল্ের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। এ আঁচার্যেব এক প্রাপ্তবাস্ক! বা 
ছিল। তিনি বিবেচন! করিলেন, “এই শিষ্যুদিগের চবিভ্র পৰীক্ষা কিয়া যাহাকে সর্বাপেক্ষা 
চরিত্রবান্ দেখিব, তাহীঁকেই কন্ঠা সম্প্রদান কবিব ॥ 

অনপ্তর তিনি একদিন শিষ্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "বংসগণ, আমাৰ কন্তা বংগ্রাধা 
হইয়াছে, ইহার বিবাহ দিতে হইবে, তজ্জন্য বন্তরালঙ্কারের প্রয়োজন। তোমরা এমনভাবে 
বন্ত্রালঙ্কার অপহরণ বরিয়া আনিবে যে, তোমাদের জ্ঞাতি-বন্ধুগণ যেন তাহা দেখিতে না পায়। 
যাহা অপরের অগোচরে আনিবে, তাহাই আমি গ্রহণ কবিব, যদি অপব কেহ অপদ্ৃত বন্ত 
দেখিতে পায়, তাহা হইলে আমি উহ! গ্রহণ কবিব ন1 1৮ 

শিশ্ের। যে আক্তা” বলিয়া এই প্রস্তাবে সম্মতি দিল এবং জ্ঞাতি-বন্ছুদিগের অগৌচবে 

বন্্াভরণাঁদি অপহরণ করিয়। আচার্যকে দিতে লাঁগিল। প্রত্যেক শিষ্বে ঘাহা আনিয়া দিত, 

আচার্য তাঁহ! পৃথগৃভাবে সাঁজাইয়া রাখিতেন। 
বৌধিসত্ব কিন্তু কিছুই আঁহরণ করিতেন না। ইহাতে একদিন আচার্য্য তাহাকে জিজ্ঞাম! 

করিলেন, প্বৎস, তুমি আমাকে কিছুই আনিয়! দিতেছ না? বৌধিসত্ব বলিলেন, "না 

গরুদেব, আমি কিছুই আনিতে পারি নাই।* “কেন পাব নাই?” গ্যাহা আনিতে হইবে, 

তাহ অপরে দেখিলে আপনি গ্রহণ কবিবেন ন]। কিন্তু আমি পাঁপান্্ঠানে গোপন 

কাহাকে বলে দেখিতে পাই না।” এই ভাব ব্যাখ্যা করিবাব জন্য বোঁধিস্ নিম্নলিখিত 

দুইটা গাঁথা বলিলেন £-- 

গোগনে করিতে কাঁজ সাঁধ্য আছে কার? যেখানেই হয় পাপ দাক্ষী থকে তার। 

/ গোপনে করেছি গা, ভাঁবে মূর্খ মনে, দেখেছেন কিন্তু তাহা বনদেবগণে। 
গোপন কাহাকে বনে না পারি বুঝিতে, প্রাণিশ্ন্ স্থান কৌন নাহি পৃথিবীতে । 

না থাকুক অহ্ঠে, আমি রয়েছি যেখানে, প্রাণিশূ্ স্থান তারে বলিব কেমনে ? 

ইহা গুনিয়া আয অতিমাত্র রস হইয়! বলিলেন, প্ৰৎম, আমাঁব গৃহে যে ধন নাই, তাহা 

মহে। আঁমীর ইচ্ছা, শীসপ্পন্ন পাত্রে কন্ঠা দান করি। অতএব শিষ্যদিগেব চবিত্ 

পরীক্ষার জন্য আমি এপ ব্যবস্থা কবিয়াছিলাম। এখন বুঝিলাম, আমাৰ কন্ঠা তোমারই 

উপযুক্ত!» এই বনিয়া তিনি কন্ঠাকে শ্মলক্কাবাদি দ্বাবা সাজাইরা বোধিমবকে সম্পরদীন 

করিলেন এবং অপর শিশ্যদিগকে সম্বোধন কবিয়া বলিলেন, "“তোমবা যে যে দ্রব্য আনিয়া 

দিয়াছিলে, এখন মমন্ত স্ব স্ব গৃহে লইষা যাও ।” 

[ক্ষথান্থে শান্ত! বলিলেন, "এইবপে। ছুঃশীল শিল্পগণ দেই কণ্ঠারত্র লাভ করিতে গারিল না, কিন্তু শীলমম্পন্ন 

ছিল বলিধ! সেই বৃুদ্ধিমান্ শিয্পটা তাহাকে লাভ কবিযাছিল।” অতঃপৰ অভিদদ্ধ হইযা তিনি নিয়লিখিত 

অজগর ঢুইটী গাথ! বলিলেন £- 



৩০৬- সুজাত! জাতক । ১৩ 
মি ১ 

হর্জাত, অমীত, নন্দ, সুখবৎস, বধ আর 

অগ্রব-শীনীদি শিল্পু্ণণ, ফু 

/ স্ত্রীর লভিতে ভার! ধর্দপথ গরিহরি 
গাঁপপধে কয়ে বিচবণ। 

বর্াধগূ-পারদশী ঘুডিসান্, মভাসদ্ধ, 
কিন্তু মেই ত্রাক্মপকুমার, 

থাবিয়! ধর্ধের পথে তুধিয়। আচীধাবরে 
বন্যারত্ব গেল পুরষ্কীর। 

অনন্তর শান্তা সতানমূহ বাথা করিলেন। তাহ শুনিয়া সেই গঞচশত ভিক্ষু রব আগ হইলেন। 
[ মমবধান- তখন নারিপু ছিলেন দেই আঁাধ্য এবং আমি ছিলীম মেই পণ্ডিত ম।ণবক। ] 

৩০৬-্সজাতা জাতক । 

[শান্ত জেতবনে অবস্থিতিকীলে মল্লিকদেবীকে ? উপলক্ষ্য করিয| এই কথা বলিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, 

একদা রাজভবনে রাজার (প্রমেনজিতের) সহিত তাহার বিষাদ হইযাঁছিল। এখনও লোকে এই বিবাদকে 

পৃয়নবলহ' বলিয়। খাকে। রাঁজা ইহাতে এত তুদ্ধ হইযাছিলেন যে, মল্লিকাদেবী আছেন কি না আছেন, কৌনই 
খৌজ খবর লইতেন না। মল্লিক! ভাবিতে লাগিলেন, "রাজ! যে আমার উপর এত তুদ্ধ হইয়াছেন, শান্ত! বোধ 
হয ইহা জানেন না। কিন্ত শান্ত! সমন্তই জীনিতে গারিয়াছিলেন এবং মঙ্ধল্প করিযাছিলেন, “ইহাদের মধো 
পুনরধবার মনতাব স্থাপিত কবিতে হইবে।' 

অনস্তর একদিন পূর্্বাইুদমযে শীন্তা নিবাঁদন পরিধান করিলেন এবং গাত্রচীবর হত্তে লইযা ও পঞ্চশত ভিম্ু- 
গরিবৃত হইয়! শীবন্তীতে প্রবেশপূর্বক রাঁজদারে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাহার হস্ত হইতে পাত্র গ্রহণ করিলেন, 
ভীহীকে ভিতরে লইয়া গেলেন, ভীহীর জন্য যে আসন প্রস্তুত হইয়াছিল, ভচুপরি তাহাকে উপবেশন কমীইলেন, 
ুদধপ্রমুখ সঙ্ঘকে দক্ষিণৌদক দান করিলেন এবং ভাহাদের সেবার জন্ত যাগু ও খাদ্য 1 আনাইলেন। কিন্ত শীস্তা 
হস্তদবারা পাত্রের মুখ আবৃত করিধা জিজ্ঞীমিলেন, "মহারাজ, দেবী কৌথাঁয ?” "ভীহাঁকে দিয়া কি করিবেন, ভাত্ত ঃ 

তিনি নিজের গদগৌরবে মৃতত হইাছেন।" “গহায়াজ, আপনি নিজেই এই রমণীকে উচ্চপদবী দাঁন করিয়াছেল, 
আপনিই ভাহাকে বাডাইয। দরিষাছেন, এখন তিনি কৌন অপরাধ করিলে আপনি যদি তাহা সহা লা কবেন, তবে 
অগ্তায় হইবে।” 

শান্তার কথ! শুনিযা রাজা মল্লিককে ডাকাইলেন, ষল্লিকা আসিয়া! শাস্তাকে পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। 
শান্ত বলিলেন, “আপনাদের উচিত যে, গরম্পরের মহিত সপভাবে ও নির্তিবাদে বাদ ক্রেন" অনন্তর, তিনি 
নক্দীতির গুণ বর্ণন করিয়া! সেখান হইতে চলিয়া গেলেন এবং তদবধি প্রমেন্জিৎ ও মলিকা উভয়েই মক্্রীতত- 
ভাঁবে চলিতে লাগিলেন! এ 

অনন্তর ভি্ুরা ধর্মরতায় সমবেত হইয় এ সম্বন্ধে কঘোপকখন করিতে লাগিলেন। শীষ্ব! সেখানে উপস্থিত 
হইয় ভীহাদের আলোগ্যমান বিষয় জানিতে পারিয়। বলিলেন, "কেষল এখন নহে, পূর্বেও আমি একটা মাত্র. কথা 
বলিয়া মৌহার্দ স্থাপিত করিযাছিলাম।” অনন্তর তিনি দেই অতীত বৃতীস্ত বলিতে লীগিলেন +--] 

পুবাকালে বারাণমীরাজ ব্র্মদত্তের সময়ে বোঁধিসত্ব তাহার ধর্খানুশাসক অমাত্য ছিলেন। 
এক দিন রাজা মহাবাতীয়ন খুলিয়া অঙ্গনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন, এমন সময়ে স্বজাভা- ৯১০১১১৪১০৪৬ ১৪২০৫548858-58805227580884505571987 

* আচাযো শিল্পদিগের মধ্যে প্রধান কযেক জনেব নাম। * 
+ আহীরং বড়বিধং চৃষ্যং পেরং লেহাং তখৈবচ। ভোজাং ভদ্দাং তথ। চরধধাং শুক বিদ্যাদ্ যখোতবরং ॥-_ভব- 

প্রকাশ। ভৌম্যং যথা ভক্তহপাদি, ভঙ্ষাং যথা মৌদকাদি, চর্বাং যথা চিপিটশকাদি। ভক্ষাং ও থাঁদাং 
এারথবাচক। এই খান হইতে আমাদের "খাজা" শব আিযাছে। [ খাজা_ববনীমখ্াত মোদকবিশেষ ( বিশেষণ- 
ভাবে, ঘেমন ধাঁভা বাঁটাল।]] 



১৪ চতুনিগাত। 

মামী এক পরমন্থন্দবী ও তরুণ-যৌবনমন্পন্া পর্ণিককন্যা! এক টুকৃরি কুল মাথায় * লইয়! "কুল 
কিনিবে,পকুল কিনিবে” বলিতে বলিতে এ স্থানের + নিকট দিয়া যাইতেছিল। বাঁজা তাহাব মধুব 
কণ্ঠস্বর গুনিগ়াই তাহাতে প্রতিবন্ধচিত্ত হইলেন এবং যখন জানিতে গাঁবিলেন গে অবিবাহিতা, তখন 
তাহাকে ডাকাইলেন ও নিজের অগ্রমহিষীব পদে ববণ করিলেন। অতঃপব বাজ! অশেষ প্রকারে 
তাহার সম্বদ্ীনা কবিতে লাগিলেন। এইবপে পর্ণিকন্ঠা! বাজাব প্রিয় ও মনোমোহিনী হইল। 

এক দিন বাজা বসিয়া সোঁণাঁব থালায় $ কুল খাঁইতেছিলেন। সুজাতা দেবী তীহাকে কুল 
খাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ণ্মহাঁবাঁজ, আঁপনি এ কি ফল থাইতেছেন ?” এই প্রশ্ন 
করিবার সময়ে তিনি'নিম্মলিখিত গ্রথম গাখাঁটী বলিলেন £-- 

অও্ডাকার রক্তবর্ণ অতি মনৌহর কি ওই স্ববর্ণপাত্রে ফল, নরেস্বর? 

ইহাতে রাজ! অতি জুদ্ধ হইয়! বলিলেন, “কি আম্পর্দা! পক ববি বিক্রয়ই যাহীব জীবিকা, 
তুমি সেই পর্ণিকেব ছুহিতাঁঃ অথচ নিজেব পিতৃকুল সম্পত্তি বদ্দরিকা চিনিতে পারিতেছ ন1?” 
রাজ! এই ভাব স্ুুবক্ত কবিবাঁর জন্ত নিয়লিথিত ছুইটা গাথা বলিলেন ঃ-_. 

সটাক্ডা পরি গ্ঠাডামাথায  কীখে রাখি হাতি, 
/  কুডীতিম্যা, বেচিযাতৌর বাঁপে গেত তাত, 

বাগের বাঁউীর সেই ফল এ বুঝলি ত এখন? 
বিগৃডে গেছে মাথাটা তোর পেষে রাজার ধন। 

বাণী হ'য়ে গরম মেজাজ, হ'লি নাক স্থখী, 
কগালেতে ভোগ নাই তোর, দূর হ' পৌঁডামুখী। 
রাখ গিয়ে সেখায এরে, যেখানে আবার 
ঝুল্ কুডায়ে অন্নবন্ত্ গাবে আপনার। 

বোধিস বিবেচনা করিলেন, “আমি ছাড়া অন্থ কেহই ইহাঁদেব মধ্যে সৌহীর্দ স্থাপন কবিতে 
গারিবে না, আমিই বাঁজীব ক্রোধাঁপনোদন করিয় যাহাতে এই বমণীব নির্বাঘন না হয়, তাহা 
কবিব/ এই বন্ধন কবিয়া তিনি নিয়লিখিত চতুর্থ গাথা বলিলেন £ - 

রমণীর এই রীতি, যদি গায উচ্চপদ 
* পূর্বের অবস্থ! তুলি যাঁয়। 

তোধ সংবরণ করি স্বজীতার অপরাধ 
অতএব নম মহাশয়। 

বৌধিসবের অনুরোধে বাজ সুজাতার সেই অপরাধ ক্ষম! করিয়া! তাহাকে পুনর্ধাব যথাস্থানে 
স্থাপন করিলেন এবং তদবধি উভয়ে স্্রীততাবে কালযাঁপন করিতে লাগিলেন। 

[গগবধান-তথন কোশলরাঁজ ছিলেন দেই বাঁরাণমীরাজ, মল্লিক! ছিলেন সুজীতা এবং আমি ছিলাম মেই 

অমাতা।) ভি: ভিউ টিটি সি উট 
& মূলে বদর শখ আছে । বদর ব! ধদরি হইতে পূর্ববঙ্গের বডই এবং পালি 'কোল' শব হইতে পশ্চিম 

বঙ্গের 'বুল' শস্ষের উদ্ভব। 
+ 'রাজান্গণেন গচ্ছতি'। ইংরাজী অনুধাদক 'রাজীর্ঈণে ন গচ্ছতি' এই পাঠ ধরিয়াছেন। ইহ পরবর্তী 

ত্গ। সদম্ সুতা পটিবন্ধচিত্ডে। হুথা' (তাহার স্বর শুপিয়াই প্রতিবদ্ধচিও হইয়া) এই অংশের ,মহিত হুমঙ্গত 
হঃ) 'রাজ। প্রথমে তাহাকে দেখেন নাই, কেবল দূর হইতে ভাহী'র গলার আওয়াজ শুনিয়াছিলেন' এই ভাব। 

£ মূলে 'সবধ্ত্টকে' আছে। এই 'তট্টক' হইতে বাঙ্গাল! াট' হইযাছে কি? শব্দটা “দা ধাতুজ মনে 
কর ধাহিতে পারে । 



৩০৭-_গলাশ-জীতক। ১৫ 
রিিিিনিিটিকি তি 

দনীচজাতীয়া রঘদীর মহিত রাজীর বিবাহ বাঁহাজীতিকেও (১*৯) দেখ! হায়। 
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৩০৭-_পলাশ-জাতক। 

[শাস্ত। যখন গরিনির্বাণ-সঞচে শুইয়াছিলেন, নেই সময়ে স্থবির আননকে লক্ষ্য করিয়া এই বাধী। বলিয়া 
ছিলেন! “অগ্ধ রূজনী প্রতাঁত! হইলে শৃস্তা। পরিনির্ববাণ লাভ করিবেন”, ইহা জীনিতে গাঁরিয়া৷ আনন্দ ভাবিতে 
লাগিলেন, 'আঁমি এখনও শৈর্ষ_ আমায় এখনও অনেক শিথিতে ও করিতে হইবে 3 ॥ কিন্ত আমাব শান্ত! 
পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন; আঁমি যে এই পঁচিশ বৎসর তাহী'র গরিচর্যা। করিলাম, তাহা নিক্ষুল হইল । এইবপে 

শোঁকাভিভূত হইঘা আনন উদ্ঘানস্থ অববারকের কপিশীর্ধ? ধরিয়! কাঁন্দিতে লাগিলেন। শান্তা তাহীকে দেখিতে 
ন! পাইয়া ভিনমুদিগকে জিজাঁগ| করিলেন, “আনন কৌথাঁধ? তিনি অববারকে গিগ কানিতেছেন শুনিয়া 
শান্ত তাহাকে ডাকাইয়। বলিলেন, “আনন্দ, ভূমি পুণা সঞ্ষ করিযাঁছ, যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে থাক, অচিরে তৃষা 
হইতে অব্যাহতি পাইবে (অর্থাৎ অর্থ লীভ করিবে), কোন চিন্তা নাই। অতীত জন্মে সংসারের পাঁপে 
দিগ্ত থাকিযাঁও তুদি আমার যে দেবা করিয়াছিনে, তাহাই যখন নিক্ষল হয নাই, তখন এজন্মে আমার যে দেবা 
করিলে, তাহা নিষ্ষল হইবে কেন?” অনন্তর তিনি লেই প্রাচীন কথা বলিতে লাগিলেন £-- ] 

পুরীকালে বাঁবাণসীরাজ ব্রহ্ষদত্তেব লময়ে বোধিসত্তু বাবাঁণসীব নিকটে এক গলাশবৃক্ষ- 
দেবতারপে জন্মলাঁত কবিয়াছিলেন। এ সময় বাবাণদীবাদীব| এই শ্রেণীর দেবতাঁদিগেব বড় 
ভক্ত ছিল এবং তাঁহাদেব প্রাতিব জন্য পূজোপহাবাঁদি দিত। 

একদা এক ছুর্সত ব্রাহ্মণ ভাঁবিলেন, 'আমিও কোন এক দেবতাঁৰ সেবা কবিব।” এই 
উদ্দেস্তে তিনি উন্নত প্রদেশেস্থিত এক পলাশবৃক্ষের মূল তৃণহীন ও সমাঁন কবিলেন) দেখানে 
বানুকা ছডাইনেন ও বাট দিনেন; বৃষ্ষটাকে গন্ধপধ্ধাঙ্ুলিক দিয়া সাজাইলেন, মালাগন্ধধপাদি 
দিয়া পুজা কবিলেন এবং প্রদীপ জালিবা! ও "মুখে শন কব” এই বণিজ বৃক্ষটাকে প্রদক্ষিণ 
কবিবাব পর চলিয়1 গেলেন। 
দিনা প্রাতঃকালেই ব্রাঙ্মণ সেখানে গিয়! জিজ্ঞাসা! কবিলেন, "শয়নেব কোন বিজ্ব হয় 

ত%, 

এইনপে কিযৎকাল অতিবাহিত হইলে একদিন বৃক্ষদেবতা চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এই 
ব্রাহ্মণ আমার খুব সেবা করিতেছে; আমি ইহার ভক্তি পৰীক্ষা কবিয়া দেখিব এবং যে 
উদ্েস্তে আমার সেবা কবিতেছে, তাহা পূরণ করিব, অনন্তব ্রান্মণ আসিয়া যখন বৃক্ষমূল 

ক “অহং চ অমৃহি মেখে! করণীয়ো* এ “মেখো' 
হয় রথ তি নাই, রি মা পি তে ঠা ৮৮৭ 
মর সহৃদাগামিযল্, অনাগামিমী্্থ অনাগামিফলন্থ এবং অর্বমাগত্, এই সীত প্রকার শৈক্ষ। বুধের 
জীবদরশায় অর্থব লাত করিতে পারেন নাই বলিয়। আন শৈক্ষ। 

1 অববাব -ভাতাগান্বিশেষ। কপিণীর্₹-কপিমন্তকাঁকার অর্থুল। 



১৬ চতুর্িগাত। 

সন্মার্জন করিতে লাগিলেন, তখন সেই বৃক্ষদেবত! বৃদধব্া্ষণেব বেশ ধবিষা তীহার সন্ুথে 
ধড়াইয়া নিয়লিখিত প্রথম গাঁথা বলিলেন £-- 

অচেতন এই পলাশ গাঁছে,- শুণিবার যার শকতি না আঁছে 
জেনে শুনে বেন, বল,বিপ্রবর, . অপ্রমত্ত ভাবে দেব নিরন্তর? 
মাগ তুমি সখ ইহার ঠাই! হেন কী আমি ফভু দেখি নইি। 

ইহা ু নিয়া ব্রাহ্মণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন ঃ-- 
উন্নত ভূভাগে এই ম্হাবৃক্ষ ছ্িতঃ. বহদুরে খ্যাতি এর হয়েছে বিশ্রুত। 
নিশ্চিত দেবত| ফোন আছেন এখনে, পারেন তুষিতে ভক্তে যিনি ধনদানে। 
নে কারণ পুজি আমি এই তকবরে, হব পূর্ণমনস্ীম, এ আশ অন্তরে 

ইহা শুনিয়া বৃক্ষদেবতী ব্রাহ্মণের উপর প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "্রাঙ্মণ, তোমার ভয় 
নাই; আমিই এই বৃক্ষে দেবতারূপে জন্মান্তর লাভ করিয়াছি; আমি তোমাকে ধন দাঁন 
করিব।" ব্রীন্মণকে এইরূপ আশ্বস্ত করিয়া সেই বৃক্ষদেবতা নিজেব বিমানদাবে দেবান্ভাববলে 
আকাশে অবস্থিত হইয়া, অপর গাঁথা ছুইটা বলিলেন £-- 

করিয়াছ কত যত আমার পুজন, ভক্তিততরে বৃক্ষতম ফরেছ মান, 
পর্ণ হবে বা তব, দিলাম আগ।দ, সতের শরণ ল'ষে হবে না নিরাশ। 

ওই যে অশ্থথ তব দুরে দেখা যায়, সম্মুখে তিন্দূক বৃদ্ধ যাঁর শৌভ। গায়, 
পুরীকালে ওর তলে, শুনহে বর্মণ, হয়েছিল এক মহীষজ্ঞ মম্পাঁদন। 
ওর মুলে ভূগর্ভেতে আছে নিধি নীনাঁ, লয়ে যাও, তুলি, তব দুঃখ ব্হিবে না। 

বঙ্গদেবতা আবার বলিতে লাগিলেন, "ব্রাহ্মণ, মাটি খু'ডিয়া এ নিধি বহন কবিতে গেলে 
তোমার বড় ক্লান্তি হইবে। তুমি যাও, আমিই উহ! তোমাব গৃহে লইন্বা অমুক অমুক স্থানে 
রাখিয়া দিব। তুমি যাবজ্জীবন এই ধন ভোগ করিবে, দান দিবে এবং শীলসম্পন্ন হইয়া 
চলিবে।” ব্রা্গণকে এইরূপ উপদেশ দিয়া বৃক্ষদেবতা স্বীয় অনথভাববলে এ ধন তাহার 
গৃহে লইগা বাথিয়! দিলেন। 

[ সমবধান-্তখন আনন্দ ছিলেন সেই স্রাঙ্থীণ এবং আমি ছিলীঙ সেই বৃক্ষদেবত]1] 

৩০৮--জবশকুন-জাতিক 
[শান্ত জেতধনে অবস্থিতিকানে দেবাগ্ের অকৃতজ্ঞতার সম্বন্ধে এই কথ! বলিয়াছিলেন। তিনি ধলিল্লেন, 

“ভিকুগণ কেবল এখন লহে, পূর্বেও দেবদণ্ত বড অকৃতজ্ঞ ছিন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কখা আর্ত 
করিলেন +-] 

পুরাকালে বাবাণসীরাজ বরাতের সময়ে বোধিস্ হিমবস্ত প্রদেশে কাঠকুট পক্ষিূপে 
জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। একদা মাং থাইবার সময়ে এক সিংহের গলায় হাঁড ফুটিয়াছিল। 
ইহাতে সিংহের গলা ফুলিয়া উঠিল, তাহার আহার গ্রহণ করিবাব সাধ্য বহিল না, সে তীব্র 
বেদনায় কাতর হইগনা গডিল। বোঁধিসতব নিজের খান্ঠানবেষণ কবিবার সময় সিংহকে এই 
অবস্থায় দেখিতে পাইলেন এবং শীথায় লীন হইয়! জিজ্ঞাসা কবিলেন, “সৌম্য, কি জন্ত তুমি 
এত কষ্ট পাইতেছ ?” সিংহ তাঁহাকে নিজের ছ্র্দশার কথা জানাইল। বৌধিনৰ বলিলেন, 
“আমি, ভাই, তৌধার গল! হইতে হাড় বাহির কবিতে পারি , কিন্তু গাছে তুমি আমায় খাইয়া 

₹ জব বেগ! জবশকুন-_ক্রতগাশী পক্ষী । 



৩৯৮স-জবশরুনজাতক । ৯৭ 

ফেল, এইজন্য তোমার মুখে প্রবেশ করিতে ভয় হয়” “কোন তয় নাই, ভাই; আমি 
তোমায় খাইব না; আমাৰ প্রাণ রক্ষা কর।” “আচ্ছা, তাহাই করিতেছি বলিয়। বোধিসন্ব 
সিংহকে এক পাশে ভর দা গুইতে বনিবেন) এবং “কে জানে, এ অবদর পাইলে ফি 
করিয়া বমিকে ভাঁবিরা, যাহাতে সিংহ মুখ বন্ধ করিতে ন| পারে সেই উন্দেষ্ঠে, তাহার 
ওদ্বয়ের মধ্যে একখগ্ কাষ্ঠি রাখিয়া দিলেন। অনন্তর তিনি তাহার মুখবিবয়ে প্রবেশ করিয়া 
তুগুদ্বার। দেই অস্থিথণ্ডের একগ্রান্তে আঘাত করিলেন। ইহাতে অস্থিথানি খুলিয়া পড়িল। 
হাড় খুলিবার পর বৌধিসত্ব সিংহের মুখ হইতে বাঁহিব হইবার সগয়ে তুণ্ডের আঘাতে সেই 
কাষ্ঠথওও ফেধিয। দিয়া শীখাগ্রে নিলীন হইলেন। 

এইরূপে নীবোগ হইয়া! সিংহ একদিন একটা| বন্ত মহ বধ করিয়া তাহার মাংস খাইতে 
লাগিল। বৌধিদৃত্ব ভাবিলেন, “সিংহটাব গ্রন্কৃতি পরীক্ষা! ক্রিয়| দেখা যাঁউক।' তিনি 
সিংহের উপবিস্থ এক তরুশাখায় নিলীন হইয়া তাহার সহিত আলাপ আঁবস্ত কবিলেন এবং 
নিষ্নলিখিত প্রথম গাথাটী বলিলেন £_- 

নমন্ঘীর, মুগরাজ ; য্থাশক্তি হিত তব 
করেছিনু, ছষ কি শ্মরণ ? 

প্রতিদান কিছু তার ভাগ্যে আছে কি আমার, 
জানিতে উৎহূক বড মন। 

ইহ শুনিয়। সিংহ দ্বিতীয় গাঁথা বলিল £-_ 
নিত্য করি পশুবধ রক্তপাঁন তরে , তীক্ষ দত্তরাজি মোর মুখের ভিতরে ; 
প্রবেশি মেখানে তুই আছিদ্ বাঁচিয়া, এই বহু প্রতিদান, দ্যাথ্রে ভাবিয ।& 

ইহা শুনিয়া কাঁঠকুন্টরূগী বৌধিসত্ব অপর গাথা ছুইটা বলিলেন £-- 
কৃতজ্ঞতা নাহি যাঁর, উপকারে উপকার 

তমেও কম্মিন্ কালে করে না যে জন, 
বম, হেন পাঁপাশয়ে পরম যতনে মেবি 

নভিতে কি গারে কেহ সফল কখন? 
প্তক্ষে করেছি হিত, অথচ যাহীর ঠাই, 

গরিতুষ্ট মাহি হই মিক্র-স্তাষণে, 
না করি ভন! তারে, না গুষি বিদ্বেষ মনে, 

সঙ্গ ত্যজি শীন্ তাঁর চঙ্গিনু এক্ষণে । 1 
ইহী বগি! বোধিসত্ব সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। 

[মমবধান তখন দেবদত ছিল দেই মিংহ এবং আমি ছিলাম সেই কাষঠঠকুটট। 
উ৩"তিব্রতদেশীয় গল্পে কাঠ দিয় সিংহের মুখ বন্ধী করিবার কথ নাই; সিংহের শিত্রিতাবস্থায় শল্যোদধীর হইয়াছিল, একা দেখ] যায়। অতঃপর একদিন কাঠিকট কুধার্ত হইয়। সিংহের নিকট কিছু খান চাহিযাছিন। জাতিকমালীয় এই জাতক শতগন্জীতক নাঁমে অভিহিত হইয়াছে। শৃতগতর "রাগন্ণচিরচিত্রপত্র" ও মংস্তাসী গঙ্গী বলিয়। বর্ণিত হইয়াছে। অতএব ইহা কাঠ নহে, বকও নহে, মাছরাঙ্গা বা তৎমদৃশ অন্ত কোন 

গঙ্দী হইবে। জাতকমালাতেও দেখ! যা, শতগত্ দুধার্ড হইয়। সিংহের নিকট থিয়াছিল এবং তিরস্কৃত হইয়াছিনন। ঈষপের নেকড়ে বাঘ ও বের গরন্ন (196 1০11 87৫186 0:86 ) এই জাতকেরই ক্বগান্তর | 
টির £-দযারৈবাং ন যো বেদ খাদসিক্ষীতে যৃগদ্। প্রবিষ্ঠ তস্য মে বসত,ং যক্জীবমি 
1 তুংজতকমানা :-বশ্সিস্ সাধৃপচীর্েপি মিত্রধর্সো ন লভাতে। অমি রমসংরদষমপযায়চ্ছেনৈস্ততঃ। 

চি 



৯৮ চতুর্নিপাত। 

৩০৯--বক-জাতক্ ।* 
[শান্ত জেতবনে অবস্থিতিকালে বড় বগাঁঘদিগের নন্বদ্ধে এই কথ] বলিয়াছিলেন। ইহীর গ্রতীৎগন বন্ত 

বিনয়পিটকে সবিন্তর বর্ণিত আছে।1 এখানে ইহা সংক্ষেণে বলা যাইতেছে । শীস্তা ঘড্ধগীয়দিগকে ডাঁকাইয! 
জিজ্ঞাস! করিলেন, “কিহে ভিগ্মুগণ, তোমরা! নীচাসনে উপবিষ্ট হইয়| উচ্চাসনস্থ বাক্তিদিগের নিকট ধর্মদেশন কর, 
একথ। সত্য কি» ২ তাহারা উত্তর দিল, “হা! ভান্ত, একথ] মিথ্যা নহে।” তখন এ ডিক্ুদিগকে ভৎমনা করিয়া 
শান্তা কহিলেন, “এইবূপে আমার ধর্মের গৌরবহাঁনি কর! ভোমাদের পক্ষে অতি গহিত। প্রান পপ্তিতেরা, 
উপদেষ্টাকে নীচামনে উপবেশন করিয়! বৌদ্ধেতর ধর্নও ব্যায্যা করিতে দেখিযা, তিরস্কার করিযাছিলেন। অত্র 
তিনি দেই অভীত কথ! বলিতে লাগিলেন £-- ] 

পুষাকালে বারাণসীরাঞ্জ বরগ্ধদত্তের সয়ে বোধিসব্ চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং বয়ংপ্রাপ্তিব পৰ দাবপবিগ্রইপূর্বক গৃহধর্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। একদা তাঁহার 
গর্ভিনী ভাধ্যাব আমর খাইবার বড় সাধ জদ্মিল। তিনি বোধিসত্বকে বলিলেন, "শ্থামিন্ 
আমার আমর খাইতে ইচ্ছা! হইয়াছে।” বৌধিসত্ব বলিলেন, "ভদ্র, এখন ত আমের সময় 
নয়, তোঁমাকে অন্ত কোন অল্লবসযুক্ত ফল আনিয়া! দিতেছি।” তাঁহার ভার্য্য। বলিলেন, "ন্বামিন্ 
আঁমি আম পাই ত ঝাচিব, আম ন| পাইলে আমাৰ প্রাণ থাকিবে না” 

বৌধিসত্ব পত্ধীকে বড় ভাঁল বাঁসিতেন1 তিনি ভাঁবিতে লাগিলেন, “কোথায় আম. পাওয়া 
যাইতে পারে? তখন বাঁবাণসীবাজের উদ্ভানে একটা বাঁরমেসে আমগাঁছ ছিল। $ বোঁধিসত্ব 
স্থির করিলেন, &ঁ গাঁছি হইতেই একটা! পাক! আম আনিয়া পত্ভীব সাধ মিটাইতে হইবে। তিনি 
থাত্রিকানে বাঁজার উগ্ভানে প্রবেশ কবিয়া এবং গাছে উঠি আম খু'জিবাঁব জন্য শাখায় শাখায় 
বিচরণ করিতে লাগিলেন। এইবপ কবিতে করিতে রাত্রি প্রভাত হইল। তখন বোধিসন্ত 
ভাবিলেন, 'আমি এখন যদি যাই, তাহা হইলে লোকে আমাকে চোঁব বলিয়া ধবিবে, অতএব 
বাত্রিকালেই যাঁইব।, ইহা স্থিব করিয়! তিনি একটা শীখায় উঠিয়া উহার মধ্যে লীন 
হইয়া বহিলেন। 

ওঁ সময়ে বারাণসীরাজ তীহার পুরোহিতের নিকট মন্ত্র! শিক্ষা করিতেছিলেন। তিনি 
দেদিন উদ্যানে প্রবেশ করিয়া এ আত্ম বুক্ষেব তলে নিজে উচ্চাসনে বনিয়া ও পুরোহিতকে 
নিয়াসনে বসাইয়া মন্ত্র ভ্যান করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া উপবিস্থিত বোধিত্ব ভাবিতে 
লাগিলেন, এই রাজ! অধাম্মিক, কেন না ইনি নিজে উচ্চাপনে বদিয়! মন্ত্র অত্যাস কবিতেছেন ? 
এই গুবোহিতও অধার্শিক, কেন না ইনি নিষ্নাসনে বসিয়া! মন্ত্র বলিতেছেন, আমিও অধার্শিক, 
কেন না, স্ত্রীর বশীভূত হইয়া নিজেব প্রাণ তুচ্ছ বিয়া আম চুরি করিতে আপিয়াছি॥ অনন্তর 
তিনি বৃক্ষ হইতে অবতবণ কবিলেন, একটা লঙ্বমান শাখা ধরিয়া উভয়ের মধ্যে দডাইলেন 

ক. এই জাতকের নাম “শবক' ( পালি 'ছবক' ) হইল কেন বুঝ! যায় না! শবক-শব (মৃতদেহ)। “ছবক' 
ন| হইয়া পাবক' (শ্রাবক ) এই পাঠ হইবে কি? শ্রাঁবক শ্রোতা বা শিষা। এ নামটা অতীতবন্তর সহিত 
সুসঙ্গত হয়। 

1 সুত্রবিভন্ন, শৈঙ্ষয ৬৮, ৬৭1 
₹ তুণ মন, ২য় অধ্যাষ, ১৯৮ শোক £-_নীচং শয্যাদনগান্ত সর্বদা গুরুমযলিধৌ। গুরোস্ত চগুবিষয়ে ল যথেষ্ঠ 

সনো। ভবেৎ ॥ 

$ মুলে 'খুবফলো অদ্বো' আঁছে। ধুবফ- ধবফল অর্থাৎ যাহাতে নিশ্চিত ফল গাঁওষা যাঁধ। 
1 মন্তরলবেদমন্্র বা বেদ এই অর্থ করা যাইতে পাঁরে। 



৩১০--সহজাতক। ১৯ 
ররর রোযার 1785 

এবং বলিলেন, দ্মহাঁবাজ, আমি ত মারাই গরিয়াছি; আপনি অতি স্থুলুদ্ধি এবং আপনার এই 

গুরোহিত জীবিত থাকিয়াও মৃত।» রাজী জিড্াঁসিলেন, "এ কথ] বলিতেছ কেন?” বোধিসতব 

নিম্নলিখিত গাথায় ইহার উত্তর দিলেন £-. 
/ করেছি কুকর্ম তি মৌর তিন জন! তৌসর! উভয়ে ধর্ম জীন না, বাঁজন্। 

উচ্চামনে শিষ্য যেথা, গুক নিষ্ীসনে, ধর্দচাত নহে এর! বলিব কেমনে ? * 

ইহা শুনিয়া ব্রাঙ্মণ দিতীয় গাঁথাটী বনিলেন :-- 
উপাদেয় অল্প, মাংস রাজার ভবনে থাই নিতা, যত ইচ্ছা, পরিতুষ্ট মনে। 
উদরের দায়ে বন্ধী আমার মতদ, বষিধর্ম গলিতে কি পারে কোন জন! 

অনন্তর চণ্ডালরগী বোধিসব নিষ্নলিখিত গাথা দুইটা বলিলেন +-- 
এ বিপুল ধরাতলে যেথা ইচ্ছা যাবে, কত প্রাণী কষ্ট গায়, দেখিতে পাইবে। 

5/. অধর্দামেবাধ নাশ হইবে ডোমার, শি্াঘাতে ঘট যথা হয় চুরমার। 
ধিক তব যূশ, ঘন, ধিক্, হে ব্রাহ্মণ, যাঁর জন্য অধর্ের লযেছ শরণ । 
যে জন অধর্্রচারী, নাহিক তাহার অপায়সমূহ হ'তে কখন(ও নিস্তার । 

বোধিসত্ধের এই ধর্মকথায় রাজা বড় সন্তুষ্ট হইলেন, এবং জিপ্তাস৷ করিলেন, “ওহে বাপু, 
তুমি কি জাতি?” বোধিসত্ব বলিলেন, “মহাবাঁজ, আমি চগ্ডাল।* "তুমি যদি কোন উচ্চ জাতীয় 
হইতে, ভাহা হইলে তোমাকে এই বাঁ দান কবিতীম। যাহা হউক, এখন হইতে আমি দিব] 
ভাগ্নে এবং তুমি বীত্রিকালে রাজা হইবে।” ইহা! বলিয়! নিজের কণ্ঠে যে পুঙ্গদাম ছিল, তাহা! 
উন্মোচন করিয়া বাঁজা বৌধিসত্বের গলদেশে পবাইয়া দিলেন এবং তাহাকে ন্গরপালের পদে 
নিযুক্ত কবিলেন। নগবপাঁলেরা যে কঠে বুক্তপুষ্পেব মাল! পবিয়| থাকে, এইরূপেই নাঁকি সেই 
প্রথার উদ্ভব হইয়াছিল। ইহার পর হইতে রাজা ব্র্গদতত বৌধিধত্বের উপদেশ মানিয়! চলিতেন 
এবং আচার্যেব গৌরব ক্ষ কবিবাব জন্য নিয্নাসনে উপবেশনপূর্ববক মন্ত্র শিক্ষা করিতেন। 

[ নমবধান--তথন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা এবং আমি ছিলীম সেই চণ্ডালপুত্র 1] 
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[শান্ত। জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকঠিত ডিক্ুর সন্ধে এই বথ বলিয়াহিলেন। এই বাজি 
আবস্তীনগরে পিওচ্যা করিবার সময়ে এক পরমহন্দরী রমণী দেখিয়। বিকৃতচিত্ত হইয়াছিলেন , তিনি বৌদ্ধ 
শ।মনে আর তৃপ্তি লাভ করিতেন লা। অনস্তর একদিন ভিক্ষু ভীহাকে ভগবানের নিকট লইয়! খেলেন। 

ভগবান জিজীমিলেন, "শুনিতেছি, তুমি উতকঠিত হইয়াছ, ইহা ষত্য কি?* সেই ব্যক্তি উত্তর দিলেন, পহা 
গুতু, ইহ! মিথ্যা নহে।* শীল্তা আবার জিজ্ঞা নিলেন, "কে তৌমীর উৎকণার হেতু ?* তখন সেই ব্যক্তি সমস্ত 
খুলিয়া বলিবেন। তাহা শুনিয়া শান্তা বলিলেন, "তুমি এবংবিধ্ নির্বাণপ্রদ্ শাঁসনে প্রবিষ্ট হইয়াও কেন 
উৎক্ঠিত হইতেছ? পুরাণ পণ্ডিতের! রাজপৌরোহিত্য লাভ করিবার হুযোগ পর্যন্ত গরিহার করিয়! প্রা! 
নইয়াছিলেন।* অনন্তর তিনি সেই অতীত বখ| বলিতে লাগিলেন $-.] 

পুরাকালে বাবাণসীবাজ ব্হ্ধাতের সময়ে বোধিনব ঝাঁজপুধোহিত পডীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করেন। বাজীর পুল ও তিনি একই দিবসে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। পুত্র ভূমি হইলে রাজ] ৮5৮১38276388858১856-585১88448-51585885 

* টীকাকার এই গাধার গ্রতিপৌষক আর একটা গাথা তুনিধাছেন_ধর্নের প্রভাব পুর্বে ছিল বিদ্্ান 
শেষে তরে অধর্দের বাড়িহাছে মান॥ হঃ | 
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অমাত্যদিগকে জিভাঁা করিলেন, প্আমাব পুত্রের সহিত একই দিনে গ্র্থত হইয়াছে, এমন 
কোন শিশু আছে কি?” অমাত্যেরা বলিলেন, “আঁছে, মহারাজ ! কুমাঁব ও পুরোহিতপুত্ 
একই দিনে ভূমি হইন্নাছেন।” রাজা তখন পুরোহিতপুক্রকে আনাইিয়া ধাত্রীদিগরের হস্তে 
সমর্ণ করিলেন, এবং নিজের পুত্রের সহিত সমান যত্ধে ভীহার লালন পালন ও রক্গণাবেছণের 
ব্যবস্থা করিলেন। শিশুদ্বয়েব বন্তরীভিরণ ও পাঁনভোজন ইত্যাদিতে কোনরূপ পার্থক্য রহিল না। 
ইহারা যখন বড় হইলেন, তখন উভয়েই তক্ষশিনায় গেলেন এবং দেখানে সর্ববিষ্থায় পাঁবার্শী 
হই বারাণমীতে ফিরিয়া! আদিলেন। 

রাজ! পুত্রকে উগরাজ্যে অভিষিস্ত করিলেন এবং তীহাঁব সমুচিত পদমর্যাদার ব্যবস্থা 
করিলেন! বোধিসব তখনও রাঁজপুল্রের সহিত একত্র পাঁন ভোজন করিতেন ও একত্র শয়ন 
ক্করিতেন 7 ফলতঃ তীহার। পর্গরের অতীব বিশ্বীসভাজন ও প্রিয়পাত্র ছিলেন। 

বাণক্রমে পিতার মৃত্যু হইলে বাঁজপুন্র স্বয়ং সিংহাসন গ্রহণ কবিয়1 বিগুল ধী্র্যোব 
অধিকারী হইলেন। এদিকে বোৌধিষত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমার বন্ধু এখন বীজ 
হইথেন, উপযুক্ত অবসর পাইলে ইনি নিশ্চিত আমাকে পুরোহিতের গদে বরণ কবিবেন। কিন্ত 
আমার সংসারধর্মে প্রয়োজন কি? আমি প্রবরজ্য! গ্রহণ করিস! নির্জন স্থানে বাঁদ কবিব।” 
এইবগ সন্ব্প করিয়া তিলি মাত! পিতাকে বদনা করিয়া প্রতজ্যাগ্রহণার্থ তাঁহাদের অনুমতি 
লইলেন, বিপুধ বিভব ত্যাগ করিয়া একাকী গৃহত্যাগ করিলেন, হিমালয়ে প্রবেশ করিয়া, 
সেখানে এক মনোরম প্রদেশে পর্ণশালা নির্মাণ করিলেন; এবং খধিপ্ররজ্যা অবলম্বনপূর্বাক 
অভিজ্ঞা! ও সমাঁপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ধ্যানম্থথ ভোগ করিতে লাঁগিলেন। 

অনস্তর রাজা একদিন বোঁধিসত্বকে ম্মরণ করিয়। অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যদ্মুকে 
ত আর দেখিতে গাই না, তিনি এখন কোথায়?” অমাতোরা বাঁজাকে তাহার প্রবজ্যা- 
গ্রহণের কথ! জানাইলেন এবং বলিলেন, "ুনিয়াছি, তিনি এখন এক রমণীয় তপোবনে নাঁদ 
করিতেছেন।” সেই তগোঁবন কোথায় তাহা জিজ্ঞাস করিয়া বাঁজ! সহ নামক অমাত)কে 
আঁদেশ দিণেন, "আপনি গিগ। বন্ধুকে লইয়া আসুন) আমি তীহাঁকে পৌরোহিত্যে বরণ 
করিব” সহ, যে আজ্ঞা, মহারাজ” বলিয়া! বাঁরাণসী হইতে যাত্রা! করিলেন এবং যথাসময়ে 
এক প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া! দেখালে দ্বন্ধাবার স্থাপনপূর্বক বনেচরদিগের সাহাযো 

বোধিসবের বাসস্থান দেখিতে পাইলেন। বৌধিসত্ব তখন পর্ণশীলাগ্থাবে নুবর্ণপ্রতিমার ন্যায় 
উপবিষ্ট ছিলেন। সহ তাহাকে প্রণাম করিয়া একান্তে আসন গ্রহণ কবিলেন; বোধিসধ 

তাঁহাকে স্বাগত জিজ্ঞাসা দারা গবিতুষ্ট করিলেন। তখন সহ্ বলিলেন, “তান্ত, রাজ! আপনাকে 
পৌরোছিত্যে বরণ করিতে চাঁন) এজন্য তীহাঁর ইচ্ছা যে আপনি গৃহে ফিবিয়। চনুন।” 
বৌধিসতব উত্তর দিলেন, *পৌরোহিতা ত তুচ্ছ বিষয়, সমস্ত কাশী কোশনের বা! সমস্ত জদু্ীপের 
আধিপত্য, কিংবা সদাগরা ধরার একচ্ছন্স গ্রতুদ্ব পাইলেও আমি গৃহে ফিরিব না। কোঁকে 

যেমন নিঠীবন ত্যাগ করি পুনর্ধার তাহ গ্রহণ কবে না, পণ্ডিতেরাও ,মেইরপ পাপের সংসর্ণ 

পরিহার করিম পুরর্ধার তাহাকে আলিঙ্গন করেন না” ইহা বলিয়া! বৌধিসখ নিয়নিথিত 

গাঁথাগুলি পাঠ করিলেন £- 
দাগরঅহয়া সাগর কুস্তা, পৃথিবীর আধিপতা 

ৰা চাহিনাঁক আমি, শুন, স্হা, তুমি, বলিলীম এই সত্য 
লভিতে ইহার তাজিতে হইবে থ্ানবূগ মহাধদ; 
নিদ্দা নিরগতর. করিবে আসার শুনি যত সাধুজন। 
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ধিকসেইযশে, ধিকনেইধনে লভিতে যাহায়, হায়, 
অধর্থেরপধে  গশি মুঢডগণ ন্রকেতে শেষে যায়। 

ধিক মেবৃত্বিরে অন্ুমরি যারে লভি বহু যশ, ধন, 

হয় মত্ত ভূবি পরমার্থ। হাঁয়রে, মীনবগণ |? 

সংধদ কেবল ভিক্ষীপীত্রখানি,। শুইবার নাই স্থান, 
ঘুরি বারে দ্বারে ভিক্ষালক্ধ অন্নে প্রতীক রাখে প্রাণ; 
তবু এজীবিকা শ্রেষ্ঠ শতগুণেঃ  অধর্মাচরণে মতি 
হয়যেজনার নেই অভীগার নিশ্চয় লিরয়ে গতি। 

পরত্রাজক হয়ে, ভিক্ষাগাত্র লয়ে, অসহায়, নিরাশ, 
করি ভ্রমণ, হিংস| দেধ তাঞ্জি; শ্লাঘা এই মনে লয। 
এর তুলনীয়. বিভবরাজীর, দেখ ভাবি, কিবা ছার । 
ধনমান আমি চাই নাপাইতে; ফিরিব ন| গৃহে আর। 

এইরূপ, পুনঃ পুনঃ যাচিত হইয়াও বোধিসত্ব সহের অস্থুরোধ রক্ষা করিলেন না যহ্ 
যখন কিছুতেই তাঁহার মন ফিরাইতে পারিলেন না, তখন তাঁহাকে গ্রণিগাত পূর্বক রাজধানীতে 
প্রতিগমন করিলেন এবং বোধিসত্ গৃহে ফিরিবেন না, রাজাকে এই কথা জানাইলেন। 

পা 

[কথান্তে শা সতাসমূহ ব্যাথা! করিলেন। তাহ! শুনিয়া সেই উৎকঠত ভিন্ু আতাগতিফল প্রাণ 
হইলেন, অন্য বছ মোকেও আোতাপত্তিফুল প্রভৃতি লাঁভ করিলেন। 

সমবধান__তখন আনন ছিলেন নেই রাজা; সারিপুত্র ছিলেন সহ এবং আমি ছিলাম দেই পুরোহিতগুত্র। ] 
চল" উপাধ্যানাংশসমবন্ধে এই জাতকের সহিত দরীমুখ-জাতক (৩৭৮ ) তুলনীয়। 

৩১১-পিচুমন্দ-জাতক্। ? 

[শান্তা বেশুবনে অবস্থিতিকালে আবুগ্মান্ মৌদ্গল্যায়নকে লক্ষ করিয়! এই বখ| বনিয়াছিলেন। এই 
স্থবির নাকি তথন রাজগৃহের নিকটবর্তী! অরণাকুটিকা-নামক স্থানে $ অবস্থিতি করিতেছিলেন। একদা এফ 
চোর নগরেপবঠন্থ কোন গৃহে সি'ধ কাঁটিয় দুই হাতে যত পারিয়াছিল, পীনাবিধ দ্রব্য অপহরণপুর্বক পথায়ন 
করিয়াছিল এবং ছুবিরের আশ্রমে প্রবেশ করিয়! $ ভাবিয়াছিল, 'এখানেই আমি নিঃশহ্বভাবে থাকিতে গারিব ॥ 

এইরপ বিবেচনা করিয়। চোর স্থবিবের পর্কুটারের ঘারদেশে শয়ন কৰিল। কিন্ত নে কুটারদারে শুইগাছে 
জানি স্ববিবের আশঙ্কা জম্মিন্ ; ভিনি ভাবিলেন, "চোরের সংসর্ে থাকা বর্তব্য নহে'। ভিনি বাহিরে গিয়। 
“এখানে শুইওনা" বলিয়! তাহাকে দুর করিয়। দিলেন। 

চোর দেখান হইতে বাহির হইল এবং ছুই গাঁয়ে যত পাঁরিল, বেগে গলাইয়। গেল। এদিকে গ্রামবাসীরা 
উদ্ধা হাতে লইয়া! তাঁহার পদচিহ্ন অনুমরণ করিতে করিতে দেখানে উপস্থিত হইল, পে যেখানে প্রথম উগস্থিত 
ইইয়াছিল। যেখানে দীড়াইয়াছিল, যেখানে বমিয়াছিল, যেখানে শুইয়ছিল, সে সমস্ত দেখিল এবং “চোঁয় এই 

* এই গাথাটি পুরধবর্তী (শবক ) জাতকেও দেওয়। হইয়াছে! আঁবার দ্বিতীব খণ্ডে লাগ জাতকে (২৮৭) 
প্রথম দুইটা গাথা এবং এই ধণ্ডে লোমশকাহ্থগজীতকে ( ৪৩৩) চারিটী গাথাই আছে। 

1 পিচুমন্দ থা পিচুমদস নিমর্থাছ। পালি 'পুচিসন্ন'। প্রথম স্বরছয়ের বিপযায় লক্দণীয়। 
ক ইংরাজী অমুযাদক অরথ্য-কুটিক1 শব্দের অর্থ বনমধ্যন্থিত কুটার এইক্প করিযাছেদ। ইছহাও 

গড নহে। 
$ “বুটপরিবেণুম, গবিসিত্া” এই আঁছে। কিন্তু পরিবেণ বলিলে ডিছুদিখের ] 

গের ভিতরে যায় নাই, পরিবেণের বাহিরেই দরজার মিকট শুইমাছিল। দুদিখের মু থামগৃহ (০৫1) বৃধীয়। 

1 



২ চু্িপাত। 
চি সরে ররর রত 
গথে আসিয়াছিন, এখাদে দীড়াইয়াছিন, এখানে বসিয়াছিল, এখান হইতে পলাইয়াছে, কিন্ত এখানে ত ভীহীকে 
দেখিতে গাইতেছে না “এইরূপ বলাবলি করির| ও ইত্তঃ ছুটাছুটি করিয়া শেষে বিলশ্রযতর হইয়| ফিরিয়! গেল। 

গরদিন পূর্ববাহে স্থবির রাজগৃহদগরে পিগচর্ধা করিয়। ফিরিবার সময়ে বেখুবনে প্রবেশ করিলেন এষ: 
পান্তাকে উক্ত ঘটনা জানাইলেন। শান্তা বলিলেন, "ৌধুল্যায়,, যাহাঁকে শঙ্ কম উচিত, কেবল তুমিই 
যে তাহাকে শহা করিয়াছ, এনপ নহে, পুরাণ গণ্ডিতেরাও এইবপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন।” অনুর স্বধিরের 
অনুরোধে তিনি সেই অতীত ফথা আরম করিলেন :--] 

০০০ 

পুরাঁকালে বারাণনীরাজ ব্রহগভেব সময়ে বোধিসত্ব নগরের শাশান-বনে এক নিব বৃক্ষের 
অধিষঠাত্রী দেবতা] হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন! একদিন এক চৌর নগরোপকগবর্তী কোন 
গ্রামে চুরি করিয়া সেই শ্বশান-বনে প্রবেশ করিগাছিণ। এ সময়ে সেখানে একটা নি্ঘ ও 
একটা অগ্থথ এই ছুই বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। চৌর নিয়বৃক্ষের তলে অপহত দ্রবাগুনি রাখিয়া 
শয়ন করিল। তখন দিয়ম ছিল, রাজপুরুষেরা নিম কাঠের শূলে চড়াইয়া৷ চোরদিণের গ্রাণদও 
ফরিতেন। কাজেই নিশ্ বৃক্ষের অরিষঠাত্রী দেবতা! ভাবিতে লাগিলেন, 'রাজপুরুষের৷ আমিয! 
যর্দি এই চোরকে ধরে, তাহা হইলে এই গাছেরই ডাল কাটিয়া শূল প্রস্তুত করিবে এবং ইহাঁকে 
সেই শূলে চড়াইয়া! যাঁতন! দিবে। তাহা হইলে ত এই গ্রাছটা নষ্ট হইবে) কাজেই চৌরকে 
এখান হইতে দুর করিতে হইতেছে।” ইহা! স্থির করিয়া তিনি চোরের সহিত আলাপ আর 
করিম! গ্রথম গাথা বলিলেন £-- 

উঠ চোর? শু'য়েকেন? নিদ্রা কেন যাও? কুর্্ু করেছ গ্রামে ; এখনি পলাও। 

নচেৎ অচিরে আদি ধরিবে তোমায় রাজগুকষেরা, ইহা! বলিম্থ নিশ্চয়। 

তিনি আরও বলিলেন, গ্রাজগুরুষদিগের হাঁতে ধর! প়িবার আগেই অন্তর প্রস্থান করছ। 
এইরূপ ভয় পাইয়া চোর সেখান হইতে পলাইয়া থেল। সে পলায়ন করিলে অশ্বখ বৃক্ষের 
দেবতা নিম্নলিখিত দ্বিতীয় গাথাটা বলিলেন 2. 

করেছে বুকর্ম খামে, যদি সে কারণ ধরা গড়ি হয় চোর দণ্ডের ভান, 

বনজাত নিদববৃদ্ধ, শুধাই তৌমায়, তোমার ভাহাতে বল কি ঝা আসে যায়? 

ইহা শুনিয়া নির্বদেবতী| তৃতীয় গাথ। বলিলেন £- 

4 চোর, আর আমি, এই ছুয়ের ডিতর যে গুপ্ত স্ঘধ আছে, শুন, তর়াবর। 

€  ফরেছে বুকর্ম গ্রামে, ধরি দে কারণ করিবে ইহাঁরে নিষঘ-শূলে আহোগণ। 

ভাই শঙ্ষ! উপজিদ আমার অন্তরে, ডাল ফাটি গাছে নষ্ট করে এ বৃক্ষেরে। 

কিংবা যদি ফাঁসি দেয় বুলায়ে শাখা, গুতিগন্ধে ভি। হেথা হবে বড় ঘায়। 

দেবতা এইকপে পরষ্গরেব সহিত আলাগ করিতেছেন, এমন সময়ে যাহাদের দ্রব্য অপহৃত 

হইয়াছিল, তাহার! উক্কাহস্তে, চোরের পদচিহ অনুমরণ করিতে করিতে যেখানে যেখানে চোর 

গুইয়াছিল ঘা বসিয়াছিল সেই সেই স্থান দেখিতে পাইল এবং বলিল, “চোঁর বাটি! এখনই এখান 

হইতে উঠি পলাইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে ত ধরিতে গারিতেছি না। যর্দি ধরিতে পারি, তাহা 

হইলে এই নিম গাছেরই মূলে হয় তাহাকে শূলে দিব, নয় ইহীর ভালে ঝুলইিয়! ফাঁমি দিব।” 

ইহা বলিয়া! তাহার! ইতত্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু চৌবকে দেখিতে ন! পাইয়! শেষে 

ফিরিয়া গেল। তাঁহাদেব এই তর্জণ গর্জন শুনিয়! অশ্বথ-দেবতা চতুর্থ গাঁথা বলিলেন £-- 



৩১২-কা হ্াপমান্য-জীতক । ১৩ 

পফিতবো শঙ্কা করে বুদ্ধিমান্ যেই জন। ইহীমুত্র অনীগত আছে ভয় অগণন 
রি ধর্দুপথে চরি সুধী দুর্জলে বঙ্জরন করি অনাগত সর্ববিধ ভয় হাতে যায তরি 

[ মদবধান_তখন সারিপুত্র ছিলেন মনেই অন্বথ-দেবত| এবং আমি ছিলাম সেই নি্-খেবত]। ] 

৩১২পকাশ্পমান্দয-জাতক্ষ । %& 

[শাপ্ত। দেতরনে অবস্থিতিকালে জনৈক অতিবৃদ্ধ ভিক্ষুক সন্বদ্ধে এই কথ। বনি্াছিলেন। আঁবন্তীলগরের 
কৌন মন্ীস্তবগীয় যুবক বিষষতৌগের অশুভ গরিণীম বুঝিতে পারি! শীস্তায় নিকট পরত্রজা। গ্রহণ কারিযাছিলেন 
এবং একা গ্রচিত্তে কর্ণাসথীন খান করিয়া অচিরে অর্থ প্রাপ্ত হইযাছিলেন। 

কিশ্খরান পরে এই ঝক্তির মাতীর মৃত্যু হইল। তখন তিনি তাহার পিত| এবং কনিষ্ঠ ভ্রীতাকেও প্রজা 

গ্রহণ করাইলেন এবং ভিন জনেই জেতবনবিহাঁরে বাঁস করিতে লীগিলেন। 
বর্ধারন্তে চীব্র-প্রাপ্তির হুব্ধি! আছে + শুনি এই ব্যক্তি তাহার পিত| ও ত্রাতাকে লইয| এক গ্রামে গমন 

করিলেন এবং তিন জনেই সেখানে বর্ধ। অতিবাহিত করি জেতবনে ফিরিবার জন্য যাত্। করিলেন। জেতবনের 

নিকটে উপস্থিত হইয়া যুবক তাহার কনিষ্ঠ ভ্ঁতীকে বলিলেন “শ্রামণের, তুমি স্থধিরকে বিশ্রান্ত করাইঘ| ধীরে দীরে 

বিহীয়ে লইয়। আইন, আমি অগ্রে গিট পরিব্ণ গরিভ্কূত কবিষ! াখি।* এই বজিয়। তিশি জেতবনে 
চলিয গেলেন। 

ঘুদ্ধ অতি ধীরে ধীরে চলিভেছিপপেন ; এজন্য ভেড়ীয় যেমম ঢু মারে, শ্রীমণেরও ভাহীকে নিজের মাথা] 

দি মেইরাপ ঢু গাঁরিতে মাঁরিতে, এবং “চলুন, ভদস্ত' এই বলিতে বলিতে তীহীকে ঠেলিঘ। লইয| খাইতে 
লাগিন। ইহাতে বৃদ্ধ বড় বিরক্ত হইয়। বলিলেন, "তুই আমাকে অসার ইচ্ছার বিরদ্ধে ঠেলিযা লইয! যাইব ৭ 
কি” তিনি উপ্টদিকে ফিরিলেন এবং যেখান ইইতে আমণের ভাহ।কে ঢু মারিতে আরম্ভ করিযাঁছিল। আঁধার 
যেখানে গিয়। নিজের ইচ্ছামত বিহারের দিকে অগ্রমর হইতে লামিলেন। 

বৃদ্ধ ও আামথের এই ভাবে থরম্পর কলহ করিতে জাঁখিলেন। এদিকে ত্রমে হৃথঠ অন্ত গেল এবং অন্ধকার 
হইল। যুবক পরিবেণ গরিষ্কৃত করিলেন, জল আঁনিয়! ভাগাদিতে রাখিলেল? শেষে একটা! উ্ধ| হাঁতে লইঘ| 
পিতার ও কণিঠ আতার অনুমন্ধীনে বাহির হইলেন। পথে তাহাদের দেখ! পাইয়া তিনি লিজীসা করিলেন, 
“এত*বিলদ্ব হইল ফেন?* বৃদ্ধ ভাঁহাকে বিলদ্বের কারণ জানাইলেন। তখন ভিনি উতণকেই কিযংক্ণ 

বিশ্রাম কযাইঘা ধীরে ধীরে বিহারে লইয়! গেধন। মে দিন আর তিনি বুদধপূজীয় অবকাশ পাইলেন দী। 
তিনি পরদিন বুদ্ধদেধকে অর্চন! করিবার অন্য উপস্থিত হইলেন, এবং শীস্তাকে প্রণাম করিয়া একানে 
আন গ্রহণ করিঘেন। শা জিজ্ঞাস করিলেন, “কথে ফিরিয়াছ?" যুবক উত্তর দিলেন, "কাল ফিরিয়া, 
জদন্ত।” “কাল ফিনিয়াছ। অথচ আজ আমায় অর্চনা করিতে আসিলে।" তখন যুবক বিলের কারণ 
দিবেদন করিলেন। তচ্ছুবণে শীস্তা বৃদ্ধকে তিরঙ্কীর করিযা। ঝলিজেন, “ইনি যে এবারই এইফগ আঁচরণ 
করিযাছেন তাহা নহে; পূর্বেও একপ করিগাছিলেন। এবার ইনি তৌমায কষ্ট দিখাছেন, পূর্বের গণ্ডিতদিগকে 
কষ দিয়াছিনেন। অনন্তর যুবকেৰ অনুরোধে তিনি মেই অতীত বথ| আন্ত করিলেন £_-] 

পুরঝাকালে বারাণমীরাজ ত্রহদত্তের সময়ে বোধিসৰ কাণীরাজ্যের কোন গঞগ্রামে এক 
্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বপ্রাগ্ত হইলে তাহার মাতার মৃত্যু হইল। 
তিনি মাতার শরীরন্ৃত্য-ম্পাদনের দেড় যাস পরে গৃহস্থিত সমস্ত ধন দীন করিঝা নিঃশেষ 
করিলেন এবং পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে মগ্গে লইয়া হিমবন্ত গ্রদেশে চলিয়! গেলেন। সেখানে 
তাহার! দৈবলন্ধ বন্ুল* পরিধান করিলেন, এক রমণী বনভূমিতে বাসস্থান নির্দিষ্ট করিলেন 
এবং উতববৃত্ত দ্বারা ও ফলমূলীদি আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। এসি ১-8878428585786537-82578518537 যারে 

* প্রথম গাথার প্রথম শব্দুইটা হইতে এই জীতকেব নাম হইযাছে। কাগ্তপ--আথাধিক 
গাঁ; মন্দিয়_দান্া, তবণতা বা মুত 3 

+ মহীবর্ণ ০0১৪) অ্র্টবা। 



২৪ চতুনিগাত। 

হিমবন্ত প্রদেশে বর্ষার দময়ে অবিরত বৃষ্টি হয়। তখন কনামূল খনন করা যায় না, বনাফল 
ছুলভি হয়, গাছের পাতা পড়িরা যার এই জন্য তখন প্রায় সমস্ত তগহ্বীই পর্ধত হইতে 
অবতরণ বত্ধিরা লোকালয়ে বাঁদ করেন যখন বর্ষা উপস্থিত হুইল, তখন বোধিসব পিত| 
ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে লইয়৷ লোকালয়ে বদতি করিলেন) পরে বর্ধাবসানে হিমবন্তে ধখন 
গুরর্ধার পুষ্পফলাদির বিকাঁশ লইল, তখন উভয়কে সঙ্গে লইয়া আশ্রমাভিদুখে যাত্রা! করিনেন। 
তাহারা যখন আশ্রমের অনতিদূরে উপস্থিত হইলেন, তখন কূর্ধ্য অন্ত গেল। বোধিদ 
বলিলেন, "আপনারা ইন আস্তে আস্তে আনুন) আমি আগে গিয়া কুটীর পরি্ত ববি 
রাথি।” অনস্তর তিনি উভয়কে পিছনে রাখিয়া নিজে আশ্রমে চলিয়া গেলেন। 

বানক তপন্বী পিতার সঙ্গে ধীরে ধীরে যাইবার সময়ে পুনঃ গুনঃ নিজের মাঁথা দি তাহার 
কোমরে ঢু মারিতে লাগিল। ইহাতে বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধ বণিলেন, “তুই কি আমাকে তোর 
নিজের ইচ্ছামত তাড়াইযা নইস্া যাইবি ?” তিলি ফিরিয়া, যেখান হইতে বোধিসত তীঁহাদিগরকে 
ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পুরর্ধার আশ্রমের দিকে অগ্রদর 
হইতে লাগিলেন। গিতাঁগুলে পরম্গর এইরূপ কগহে প্রবৃত্ত হইলে ক্রমে অন্ধকার হইল ।, 
এদিকে বোধিমত্ব পর্ণশাল! পরিস্কত করিলেন, জল আনিয়া রাখিলেন; কিন্ত তখনও তাঁহারা 
আগিলেন না৷ দেখিয়া উ্া লইয়া] বাহির হইলেন। তিনি সেই পথে কিয়দুর অগ্রদর হইয়া 
দেখিলেন, দুইজনে আস্তে আস্তে আসিতেছেন) তিনি জি্ঞানা করিলেন, “এতক্ষণ আপনার 
কি করিতেছিলেন।* বালক তাহাকে পিতার কাঁও জানাইল। বোঁধিসত্ব তখন ছুই জনকেই 
ধীরে ধীরে আশ্রমে লই গ্নেলেন এবং পাত্র-চীবরাদি পরিফারসমূহ যথাস্থানে রাখি! পিতাকে 
স্থান করাইলেন, তাহার প ধুইয়। তেল মাথাইলেন, পিঠ টিপিয়া দিবেন এবং নিকটে এক 
হাড়ি আগুন রাখিয়া দিলেন। অনন্তর বৃদ্ধের যখন গথশ্রম দুর হইল। তখন বোধিসন্ব ভীহার 
নিকটে বিয়া বনিলেন, “ছেটি ছেলের! মাটির গাজর গার; তাহার! মুহূর্ণের মধোই ভায়া 
যায়, এবং একবার ভাঙ্গিলে আর তাহাদিগকে যোড়া দেওয়া যার লা। তাঁহারা কোন উদ্ধত 
ব্যবহার করিলে বয়োবৃদ্ধগিগের তাহা সহ করিয়া চলা কর্তব্য।” পিতাকে এইকসপ উপদেশ 
দিধার সময়ে তিনি নিমলিখিত গাঁথাগুলি থলিলেন ২_- 

তর়ণ ঈপলমতি খালক যখন বয়োবৃদ্ধ জনে থলে অশ্রিয় বচন, 

ছাথব! গ্রহার করে, হেরি তার দো ধীর বা কু তারা না করেন রৌয। 
গত অপরাধ তার মহন্ত বদনে ন্তবা ; নিবেদি পিতঃ, তৌমার চরণে। 

সাধুর ধলহ অতি হীপ্র মিটে যায়, মুখের কলহ কিন্ত চিরস্থায়ী রয়। 
ভাঙ্গিনে মাটির পাঁত্ কে পারে ঝুড়িতে? মুখের ক্সহ কেহ নারে মিটহিতে। 

নিজ নিল অপরাধ করিয়! পারণ, স্থায়ী দখাহৃত্রে ধন্ধ হল সাধুজদ। 

অপরের মধ্যে হ'লে কলহ ঘটন, উপদেশে করে যেই সন্ধির স্থাপন, 
হোঁক উচ্চ, হোক লীচ দেই স্দাশর অতি গুক্সভার করে বহন নিয় 

বোধিসন্ব এইরূপে পিতাকে উপদেশ দিলেন এবং তদবধি বৃদ্ধ ক্ষদাশীগ হইলেন । 

[সমবধান-_তখন এই বৃদ্ধ “ছথবির' ছিলেন দেই তন্বী পিতঃ এই শরামণের ছিল দেই তগী বাক, 

এবং আমি ছিনাম মেই পিতার উপদেষ্টা )) 

* মুলে 'দেখদত্তিযং বকরং গহেযা' এইবপ আাছে। দেবাত্ত বলিলে, নিষ্বের নহে, দৈববশাৎ 
প্রাণ এইরূপ বুঝিতে হইবে । 



৩১৩--ক্ষান্তিবাদি-জাতক ৷ 5৫ 

৩১৩- ক্ষার্তিবাদিজাতন্ক | * 

[শান্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কোপনঘ্ব ব্যক্তির সন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার 
রত্যুৎপননবন্ত পূর্বের ব্গ। হইযাছে।1 শীস্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভিক্ষু, তুমি লিতক্রোধ বুদ্ধের শীদনে 

্র্রহ্গা! গ্রহণ করিয়াঁও জুদ্ধ হও, ইহার কাঁরণ ফি? প্রাচীনকালে পর্তিতদিগের শরীরে সহসসঝর প্রহার করা 

হইযাছিল, তাঁহাদের হন্ত, পাদ, কর্ণ ও ন।স। ছেদন কর! হইযাছিল, তথাপি ভাহারা উৎপীডফের উপর তুদ্ধ 

হন নাই।” অনন্তর তিনি দেই অতীত কথ! হিতে ল[গিলেন £- ] 

পুবাঁকাঁলে বারাণনীতে বলাবু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত অশীতিকোটি- 
বিভবম্পন্ন এক ব্রাক্দাণকুলে অন্মগ্রহণপূর্বক কুগ্ুলকুমার নাঁম ধারণ কবিয়াছিলেন। 
বয়ঃপ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া তিনি সর্ধবিদ্যায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। তাহার বিবাহীস্তে 
যখন তাঁহার মাঁতাপিতার মৃত্যু হইল, তখন তিনি ধনরাশি অবলোকন করিয়। ভাবিতে 
লাগিলেন, প্আমাঁর পূর্ববপুরুষেব! এই ধন সঞ্চিত করিয়া] কিঞিন্মাত্র গ্রহণ ন! করিয়াই 
পরলোকে চলিয়! গিয়াছেন। আমাকেও এই ধন গ্রহণ কবিতে হইবে এবং আমাকেও 
তীহাদেবই মত যথাসময়ে চলিয়া যাইতে হইবে” অনন্তর, যে ব্যক্তি দীনশীলতার জন্য যত ধন 
গাইবার উপযুক্ত, বাছিয়! বাছিয় তিনি তাঁহাকে সেই পরিমাণ দান করিলেন এবং এইবগে সমস্ত 
ধন নিঃশেষ করিরা হিমবন্তে চলিয়া! গেলেন। সেখানে তিনি গ্রব্রজ্যা গ্রহ্ণপুর্বক বন্যফলমূলে 
জীবন ধাব্গ কবিতে লাঁগিলেন। 

হিমবস্তে দীর্ঘকাল বাঁস করিবার গর একদা বোধিসত্ব লবণ ও ভগ্ন সেবনার্থ লোকালয়ে 
অবতরণ করিলেন এবং কিয়দ্দিন পৰে বাঁরাণমীতে গিয়া! তত্রত্য রাঁজোগ্ানে প্রবেশ কবিলেন। 
সেখানে রাত্রি -বাঁপন কবিয়া তিনি ভিক্ষাচর্ধ্যার জন্য নগরে প্রবেশ কবিলেন এবং সেনাপতির 
গৃহদ্ধারে উপস্থিত হইলেন। তাহা চালচলন দেখিয়া প্রীত হইগ বেনাপতি তীহাকে গৃহেব 
অত্যন্তবে লইয়া গেলেন, নিজের জন্য যে খাঁ প্রন্তত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাকে ভোজন 
করাইলেন এবং তিনি বাঁজোগ্ভানেই অবস্থিতি কবিবেন, এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়। সেখানে 
তাহার বাঁসের ব্যবস্থা কবিলেন। 

একদিন রাজা কলাবু স্বাঁপানে মত্ত হইয়া নটগ্রণ সমভিব্যাহাবে মহাডগ্বরে উদ্ধানে 
প্রবেদ করিলেন। মঙ্গলশিলাপট্রের উপর তীহাঁর শয্যা বচিত হইল, সেখানে তিনি এক 
প্রিয়া ও মনোরমা রমণীর অঙ্কে শয়ন কবিলেন; নৃত্/গীতবাগ্ঘনিপুণ| নর্ভকীগণ গীতাঁদি ছারা 
তাঁহার মনোবগ্ননে প্রবৃত্ত হইল। ফলতঃ তৎকালে কলাবুব সমৃদ্ধি দেববাঁজ শক্রের সমৃদ্ধির 
তুলাকক্ষ বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। 

কলাবু ক্রমে নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। তখন রমণীর! ভাঁবিল, “আমরা ধাহার জন্ত 
গ্বীতবাঁগ্ধ করিতেছি, তিনি নিদ্রা গিয়াছেন? অতএব এখন গ্রীতবাঘ্ের প্রয়োজন কি? 
তাহীরা বীণা ও অন্ঠান্ত বাগ্যনতর ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিল এবং ফলপুষ্পপল্নবাদি পাইবাঁর লোভে 
উদ্ধানে প্রবেশপূর্বক ত্রীডায প্রবৃত্ত হইল। 

বোঁধিসত্ব এই সময়ে এব গ্রস্মুটিত শালবৃক্ষের মূলে মত্ত মহাঁবারণেব ন্াঁর উপবিষ্ট হইয়া 
প্রবঙ্্যান্্থ অনুভব কবিতেছিলেন। রুমণীর! বিচরণ করিতে করিতে তাঁহাকে দেখিতে পাইল 

* জাভবমালা (২৮)_ দাস্তিভাতক। 
1 কোপনম্বভাব বাক্তিকে উপলক্ষ করিযা! বলা হইযাছে, এমন অনেক বথাই পূর্বের দুই খণ্ডে দেখ যায। 

৪ 



২৬ চুরিগাত? 
২2 22৮৯১০৫- 
এবং বলিল, পল আমরা! এ দিকে যাই? এযে বৃক্ষমুলে প্রতরাজক বদিয়৷ আছেন, যতক্ষণ 
রাজার ঘুম না ভাঙ্গে, ততক্ষণ আমরা উর নিকটে বসিয়া কিছু ধর্থকথা শ্রনি।” ইহা বলিয়া 
তাহারা বোধিসত্বের নিকটে গেল, গ্রপাম কবিয়া তীহাকে ঘিরিয়া বসিগ এবং নিবেদন বিল, 
গ্যাহ! বলিবার উপযুক্ত, দয়! কবিয়া৷ আমাদিগকে এমন কিছু বলুন।* বোধিসব্ তাঁহীদিগকে 
ধর্ধীকথা গুনাইতে লাগিলেন ॥ , 

এদিকে রাজা যে রমণীর ক্রোভে শয়ন করিয়াছিলেন, সে অঙ্কসালন দ্বারা তাঁহাকে 
জাগাইল। বাজ! জাগিয়া! দেখিলেন নর্ভকীরা কেহ উপস্থিত নাই। দ্ৰুষদীরা কোথা 
গেল,* জিজ্ঞানা কবিলে নে রমণী উত্তর দিল, “তাহার! গিয়া এক তপন্থীকে ঘিরিয়! বসিয়া 
রহিয়াছে।” ইহাতে রাজা! কুদ্ধ হইয়! খড়ী গ্রহণ করিলেন এবং “ভণ্ড তপন্থীকে শিক্ষা 
দিতেছি” বলিয়া বেগে ছুটিগ্র গেলেন। বাজা জুদ্ত হইয়া আসিতেছেন দেখিয়া নর্ভকীদিগের 
মধ্যে যাহাব! তাহার প্রিষপাত্রী ছিল, তাহারা অগ্রদর হইয়া তাহার হস্ত হইতে খা গ্রহণ 
করিণ এবং তাহার ক্রোধ প্রশমিত করিল। রাজা বোধিসত্্রে নিকটে গিয়! দিজঞানা! 
করিলেন, "শরণ, তুমি কোন্ মতাঁবলহ্বী ?” বোধিসত্ব উত্তর দিলেন, “মহারাজ, আমি 
্ষাস্তিবাদী।” প্চাস্তি কাহাকে বনে?” «লোকে গালি দিলে, প্রহার করিলে, কিংবা গ্লানি 
করিলেও মনের যে অকুদ্ধভাব, তাহার নাম ক্গান্তি।' "আচ্ছা, এখনই দেখা যাইতেছে, তোমার 
ক্ষাত্তি আছে কি না” | ইহী বণিয়া রাজা চোরঘাঁতককে * ডাকাইলেন। ঘাতক নিজের 
ব্যবমান্যারী পরণ্ড ও কণ্টককশা + নইয়া, কাষায় বন্ত্র পরিয়া ও রক্তমালা ধারণ করিয়! 
বাজার নিকটে উপস্থিত হইল £ এবং প্রণিপাতপূর্বক বলিল, “মহারাজ, আমায় কি. করিতে 
হইবে?” "এই ছষ্ট তপন্বীট! চোর; ইহাকে টানি! মাটিতে ফেল, এবং সম্মুখে, গম্চাতে, 
ও ছুই পাশে কণ্টককশা! দ্বারা ছুই হাজার বার আঘাত কর।” ঘাতক ভাহাই করিল; 
বোধিসত্বের ছবি $ ছিড়িগ, চর্থ ছিঁড়িল, মাংদ ছিঁড়িল, সর্বাঞ্গ হইতে রক্তত্রোত ছুটিল। 
তখন রাঞ্া! আবার জিজ্ঞাম। করিলেন, “কি হে তাপন, এখন তুমি কোন্-বাদী বল ত?” 
ধ্মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি ভাবিয়াছেন চর্ধেব নিয়ে আমার ক্ষান্তি আছে 
[কিন্ত মহারাজ, ক্ষান্তি আমার চর্মের নিয়ে নাই, ইহা! আমাব হায়াতান্তরে প্রতিষিত। আপনার 
ইহা দেখিবার সাধ্য নাই 1” 

ঘাতক রাজাকে আবাব জিজ্ঞাসা করিল, "এখন কি করিব, মহারাজ ?* রাজ! আদেশ 
দিলেন, “এই ভগ্তপত্থীর হাত ছুইখানা কাটিয়া ফেল।” ঘাতক বোধিসত্বকে গঙ্ডিকার ঘ 
উপর স্থাপিত করিয়। তাহার হাত ছুইখানি কাটিয়া! ফেলিলঃ তাহার পর রাজ! বঞিলেন, 
“গা ছুইখানি কাট*। ঘাতক গা ছুইখানিও কাটি। ছিন্ন হস্তপদেব প্রান্ত হইতে 

₹ জালাদ - যাহারা রাজাজ্ঞায় চোর প্রভৃতি অপৰাধীদিগের প্রাণবধ বা অঙ্গচ্ছেদ করিত। 
+ কীটাওয়াল! কশ! থা ছড়ি! 
$£ এই কয়েকটা পদে ঘাতকদিগের বেশ বর্ণিত হইযাছে। মৃচ্ছকটিকে দেখা ঘাঁধ, বধাবাক্তির গুলে গীত 

ফরবীফুলের মাল! ও গ্রাত্ে রক্তচ্দনের পর্াঙ্গুলিক দেওয়া হইত এবং দে যে খুদে আরোপিত হইবে, তাহা 
তাঁহাকেই বহন ফরিয়! যাইতে হইত। 

3 ছবি-_বহিত্বকৃ- (০80016 0৫ 610610115 ) , চর্ম (০905 0: 01715 ) প্রকৃত ত্বকৃ। 

খু 'গতিয় ঠাপেতা'। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিযাছেন 'বধস্থানে লইঘা গ্রিধ*। কিন্তু গণ্ডিকা থা 

ধরমগত্তিকার কথা প্রথমথণড ন্যঞ্োধসুগ-জাতকেও দেখা গিয়াছে। গহাদির শিরশ্ছেদ করিষার গময়ে তাহাদের 

খ্বীঝ যে কা্ঠখণ্ডের উপর রাখ। যায, বৌধ যায ধর্দগণ্ডিক। শবব তাহাই বুঝাইয়াছে। ইংরাজীতে ইহাকে 
01900 বলে! 



৩১৩-- ক্ষান্তিবাদি-জাতক । ২৭ 

লাক্ষাবসের স্তায় শোণিত নিঃসৃত হইতে লাগিল। রাজা বোধিসত্বকে আবাব জিজ্জীা কবিলেন, 
“এখন তুমি কোন্-বাদী?” বোধিসত্ব ঝলিলেন, প্মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি 
ভাঁবিয়াছেন আমাৰ হন্তপদাদির প্রান্তে ক্গাস্তি আছে; কিন্তু আমাব ক্ষান্তি সেখানে নাই, 
গভীব্তর স্থানে প্রতিষ্ঠিত আছে 1 

অতঃপর রাজা আদেশ দিলেন, “ইহার নাঁস। ও কর্ণ ছেদন কর।* ঘাতক তাহাই করিল। 
বোধিসত্বের স্বাদ শোঁণিতে প্লাবিত হইল। তখন বাঁজা আবাঁব জিজ্ঞাসা কবিলেন “এখন 
তুমি কোন্ বাঁদী?” বোধিদত্ব উত্তব দিলেন, “্মহাধাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। আপনি মনে 
কবিবেন না! যে ক্ষান্তি আমাব নারসীঁকর্ণাদির কোটিতে আছে; ইহা আমার হ্বদয়ের গভীবতম 
স্থানে নিহিত বহিয়াছে ৮ "ডগ জটাধারিন্, তুমি শুইয়া! থাকিয়া তোমার ক্ষান্তির ম্পর্দা 
করিতে থাক”। এই বলিয়া বাজ। বোধিসত্ের বক্ষঃস্থলে পদীঘাতপূর্ববক প্রস্থান কবিলেন। 

রাঁজা চলিয়! গেলে মেনাপতি বোধিসত্বের শবীরের রক্ত মুছিয়! দিলেন, হস্ত, পণ, নাসা, বর্ণ 
প্রভৃতির ছিন্ন প্রাস্তে বস্ত্র পট বান্ধিলেন, তাহাকে আস্তে আস্তে শয়ন করাঁইলেন এবং 
গ্রণিপাতপূর্বক একান্তে উপবিষ্ট হইয়া প্রার্থনা করিলেন, প্তাত্ত, আপনার প্রতি অত্যাচার 
করিয়াছে বলিয়া আপনি যদি কাহীবও উপব জুদ্ধ হন, তাঁহ। হইলে বাজার উপরই জুদ্ধ হউন, 
অন্য কাহাবও উপব কুন্ধ হইবেন ন11% অনন্তর তিনি এই প্রথম গাথা বণিলেন ৪-- 

হস্ত, পাদ, নামা, কর্ণ ছেদিগ়। যে শন 
করিয়াছে আপনাঁয় দাঁকণ পীডন, 
তায় (ই) 'পর, মহীবীর, কোধের প্রকাশ 
করুন, রাজোর যেন না হয় বিনাশ। 

ইহা শুনিয়া বোধিসত্ত দ্বিতীয় গাথ। বলিলেন £-_ 
হস্ত, পাদ, নাসা, কর্ণ ছেদ্দিয়া যে জন 
করিলেন মৌর এই দাঁকণ পীড়ন, 
চিরজীবী হয়ে সেই থাকুন নৃপতি, 
মাদৃশ জনের ক্রৌধ অসম্ভব অতি। 

এদিকে বাঁজা উদ্ভান হইতে নিষ্ধান্ত হইয়া যেমন বৌধিসবের দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হইলেন, 
অমনি ছই লক্ষ চল্লিশ সহস্র যৌজন বেধবিশিষ্ট এই মহীমগল দৃঢ্থল বন্তথণ্ডেব ন্যায় সহসা 
বিদীর্ণ হইয়া! গেল, এবং অবীচি হইতে অগ্নিশিখা উখিত হইয়! রাজকুল-ব্যবহাধ্য রক্তকগ্থলের 
যায় স্নাজার দেহ আবৃত করিল। তিনি উদ্যানদ্বাবেই তৃগর্ভে প্রবেশ কবিয়া অবীচি মহানরকে 
নিক্ষিপ্ত হইলেন। বোধিসত্ও সেই দিনেই প্রাণত্যাগ করিনেন। বাজপুকষেবা এবং 
নাগবিকগণ গন্ধমাল্যপাদি দ্বাৰা তীহার শবীবকৃতা সম্পাদন করিলেন। কেহ কেহ কিন্তু বলেন 
যে বোধিসত্ত পুনর্ধীর হিমালয়েই গিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সম্ভবপর নহে। 

[হ'ল বহুদিন, ছিলেন শ্রদণ দ্বাস্তিব্রতপরাযণ , 
স্ষাস্তির কারণ কাঁশীরাজ ডার করিল প্রাণহরণ। 

রর পরিণীম মেই নিঠুর কর্ধের অহো, কিব| ভযগর 

নরকে থাকিয়! কাশীরাহ যাহ! ভূপ্মিতেছে নিরগ্তর। 
এই ছুইটা অভিমনুদ্ধ গাথা । ] 

[ বথান্তে শান্ত সতাসমূহ বাথ! করিলেন। তাহা শুনিয়া দেই কোপনম্বভাব ভিগু অনাগামি ফল প্রাপ্ত 
হইলেন এবং অন্য বু লোকে শোতীপত্তিফল প্রভৃতি লাত করিল। 



২৮ চতুমিপাত। 

দমধখান-তথন দেবদত ছিল ফাশীরাজ কণাধু; সারিপুত্র ছিলেন সেই সেনাপতি এবং আদি ছিগ্াম দেই 

শান্তিবাদী তাপন।] 

৩১৪- লৌহকুভ্ভী-জাতক ৷ 

[শান্ত জেতবনে অবস্থিতি-কালে ফোশুমরাজকে উপনঙ্গ্য করিযা এই বথা বনিয়াছিলেন | প্রবাদ আছে, 

কোশলরাজ এবদা রাত্রিকালে নরফনিবাঁনী চারিটা প্রাণীর কর শুনিতে পাইয়াছিলেন। একলসন দু 
অপর উচ্চারণ করিভেছিল, একজন 'যা' অগ্গর, একজন 'না' অন্দর এবং একজন “মে! অন্গর। এই প্রাণি" 
চতুর নাকি অতীতকে শবন্তীনগরেই পরদারগরারণ রাজপুত্র ছিল। তাঁহার! অপরের রক্ষিত ও প্রতিগালিত 
্রমশীগণের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আবদ্ধ হইত এবং ইন্জিয়দেবার জগ্ত বহ গাঁপ করিত। শেষে শ্রাবন্তীর নিকটেই 
গরণচক্রে তাহাদের জীবনগ্রস্থি ছিল হইয়া যায় এবং তাহার! চারিটা লৌহকুভীতে পুনজ্মলাভ করে। এই নরক 

চুটিয়ে তাহার! ধাট হাজার বৎসর পিতেছিল। ক্রমে তাহারা বস্তীগুলির ওলদেশ হইতে উপরিভাগে উঠে এবং 
কুভীমুখের কাণ দেখিতে পাঁধ। তখন “অহো, কবে আময়! এই দুঃখ হইতে মুভিজ করিব" বিয়া চারি জনেই 
যথাক্রমে মহাশব বিলাঁপ করিতে থাকে । * 

কোশনরাদ তাহাদের এই শব শুলিবা ময়ণভযে ভীত হইলেন এবং অকণৌদুধ পর্বত সমস্ত রাত্রি বনি 

কাটাইলেন।1 অকণোদযকানে ব্রাঙ্গণেরা আগিয়! জিজাসা করিলেন, “মহারাজের ত সনির হইযাছিন?” 

রাজ বলিলেন, "আগার্িগ্রণ, আমার ভাগ্যে নিদ্রা হইবে কিরূপে? আমি আজ চারিটী অতি ভয়ঙ্কর শব 

শুনিঝছি।” ইহা শুনিয়া ্রা্মণের। রাজার অপায় দুর করিবার জগ্ঘই যেন বর মধ্চালন করিতে লাঁগিলেন। 
রাজ! জিজ্ঞাসা বরিলেন "জাপনারা কর মঞ্চালন করিতেছেন কেন?" ব্রাঙ্ষণেরা বলিলেন, “মহারাজ, শমগুলি 

অভি অনিষ্টহুচক ।” "ইহীয় কোন প্রতিকার আছে, কি প্রতিকার নাই ?* “হউক ন। অগ্রতিবিধেয়, আমর! 

কিন্তু এ বিষয়ে স্থপিগ্সিত।” পক উপায়ে আপনার! প্রতিবিধান করিবেন?" "্মহারাজ, আমরা ইহার মহ! 

প্রতিকার বর্লিতে নমর্থ: আমরা সর্বচতুদ্ যক্র সম্পাদন করিধা আপনার অমঙ্গল দুর করিব।” “তবে 

শী্রই তাহার অনুষ্ঠান করুন; ঢারিটা!হততী, চারিট। অশ্ব, ঢারিটা বৃষ, চায়িজন মানুষ প্রভৃতি হইতে আরম্ত 

করিয়া বর্তক ও অন্যান) গণ্ী পূরবান্ত চারি চারিটা প্রাণী গ্রহণ করিয়া মর্বচতুদধ যঙ্ত সম্পাদনপুর্ধক আমার 

জন খ্বপ্তাষন বকন।” ত্রাঙ্গণেরা "যে আজ্ঞা, মহারাজ," বলিয়া! যজ্ঞের নিমিত যাহ যাহা আবগ্থ, সমস্ত গ্রহণ 

করিলেন। তাহার! যন্তসথনী প্রস্তুত করিলেন, থু'্টা পুতি! তাহাতে বহ্প্রাণী বানি রাথিলেন, “বহু সৎমা 

ংস ভোজন কষ্জিব, বহু ধন মাঁত করিব" এই ভাবিয়া অতীব উৎমাহযু্ত হইলেন এবং ইহা চাই, তাহা চাই 

বলি! ইতন্ততঃ ছুটাছুটি কদদিতে লাগিলেন । 
মলিকাদেবী রাজীর নিকট উপস্থিত ইইয| গরিজাস! করিলেন, “হারাম, ত্রা্ণের। আজ অতি স্বদ্তির সহিত $ 

ছুটাছুটি করিতেছেন কেন?” রাজা উত্তর দিলেন, “দেবি, তৌসার দে কখাধ প্রয়োজন কি? তুমি নিজের 

র্্াগর্বে মনত হা আহ, আমর যে কি ছুঃখ, তাহা ত জান ৭1” "বাগার খান! কি বদন না”। "দেবি, আমি 

এবংবিধ অঞোতব্য শব শুনিযাছি। তাহার পর ব্রা্গণদিগকে জিজ্ঞাস! করিলাম, এরগ শখ শুনিঘে কি ফর 

হয়। ব্রাঙ্মণের! বলিবেন, ইহাতে আমার রাজ্যের, ভোগের ঘ| জীবনের অনিষ্ট সুচিত হইভেছে। তাঁহারা 

ম্চতুদ যকত সম্পাদন ছারা সন্তান করিবার প্রস্তাব করিলেন? আমি ইহার অনুমোদন করিযাছি। তাহারা 

বঞজস্থলী গ্রপ্তত করিয়াছেন, এবং হজ্ঞার্থ যে যে উপকরণ আবশাক, ভাহা লইবার জন্য যাতায়াত করিতেছেন” 

“এই শৰের প্রকৃত তত কি, তাহা জানবার জনা, হিসি ব্রাঙ্ণখেঠ,যীহার সমকন প্রাঙ্গণ দেখলোকে ও ভূলোকে 

কোথাও নাই--সহারাজ ডাহাকে কিছু বলিয়াছেন কি ?" “দেববোকে ও গুলোকে ক্রাহ্গণীগ্রপগণা কে, দেবি?” 

“্মহাগোতন ম্যক্মন্ক।” “দেবি, আমি ত,সম্যক্দদদ্ধকে জিজাস| করি নাই। “তবে গ্িষ! জিজ্ঞাসা কব্ন।” 

₹ মহাবংশে দেখা যায়, এক হণ হবপ্রে আপনাকেই লরকে নি্গিপ্ত হইতে দেখিয়াছি্েন। 

+ নিদিগ্নকো ব অবণং উট্ঠাপেসি-বমিয় বদিযাই অকণৃকে উঠাইবেন। 

$ সর্বচতুফ যজ--যে যো হসতী, অথ মনুযা প্রভৃতি বছ জাতীয় প্রাণীর চারি চারিটা নিহত করিয়া! আছতি 

দেওযা হয়। 
 & উদৃহীয়ন্ত। ব্চরদ্তি। 



৩১৪--লৌহকুভভী-জাতক ৷ ২৯ 

মল্লিকার বাঁধ রাজা প্রাতরাশ গ্রহ্ণানন্তর উৎকৃষ্ট রথে আরোঁহণপুর্বক জেতবনে গমন করিলেন এবং 

শীঁণাকে প্রিপাতপূর্ববক জিজ্ঞাস। করিলেন, "ভদস্ত, আমি রাতিকালে চারিটা শব শুনিষা বরাদণদিগ্রকে তাহার 

কারণ জিজ্ঞাগ। করিয়াছিলাম। তাহার! বলিলেন, সর্ববচতূক যঞ্জ দ্বার! দ্বস্তায়ন করিব। ভীহারা এখন যজ্দের 

উদ্বোগ করিতেছেন । বনুন ও ভান্ত, এই শব্দ শুনিযাছি বলিয়া আমার তাগো কি অমন্ল ঘটিবে 7” "ান্ত। 
বলিলেন, "কিছু মাত্র নয়, মহারাজ । ন্রকনিবাসী প্রাণিগণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া এইবপ আর্তনাদ করিয়াছিল। 
আপনিই যে কেবল এখন এই শব্ধ শুনিয়াছেন, তাহা নহে , এরণ শব প্রাচীনকালের রাজীরাও শুনিয়াছিলেন ঃ 
ভাহারাও ব্রা্মণদিগকে নিজ্ঞাগ| করিয়। পস্তঘাতযজ্ঞ সম্পাদন করিতে চীহিযাঁছিলেন, কিন্ত শেবে পণ্ডিতদিগের 
কথা শুনিয! তাহা হইতে বিরত হইযছিলেন। পণ্ডিতেরা ভাহাঁদিগকে শব্ের প্রকৃত কারণ বলিযাছিলেন বহু 
প্রাণীকে বন্ধনমুক্ত করাইগাছিলেন এবং স্বস্তি সম্পাদন করিযাঁছিলেন।' অনন্তর রাঁজীর অনুরোধে শীন্তা মেই 
অতীত কথা আরস্ত করিলেন £--] 

পুরাকালে বারাণমীরাজ ব্র্থদত্তের দময়ে বৌধিসতব কাণীনামক গ্রামে এক ক্রান্ধণকুলে 
জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। বয়ঃগ্রাপ্তিব পব তিনি ব্ষষনবাঁসনা পরিহাবপুর্বক খধিপ্রবজ্যা গ্রহণ 
করেন এবং ধ্যানবল লাভ করিয়া ও ধ্যানমূখ ভোগ করিয়া! হিমবন্ত প্রদেশে এক বমণীয় 
বনভূমিতে বাঁদ করিতে থাঁকেন। 

প সময়ে বাঁরাঁণনীবাজ চারিজন নাঁবকীব এই চারিটা শবই শুনিতে পাইয়া মহা ভীত 
হইয়াছিলেন; ত্রাঙ্গণেরাও তাহাকে এইরূপেই বলিয়াছিলেন, তিনটা একটা না একটা বিপদ্ 
ঘাটিবেই ঘটিবে এবং সর্বচতুফ যজ্জদ্বার| তাঁহার উপশম করিতে হইবে। রাজা তীহাদেব প্রস্তাবে 
সম্মতি দিয়াছিলেন, বাঁজপুবোহিত ব্রন্মণদিগকে লইয়া যজ্ঞবাটা নির্মাণ কবিয়াছিলেন, বহুপ্রাণী 
সুণায় নিবদ্ধ হইয়াছিল। 

এই সময়ে বোধিসতব মৈত্রীভাবনা দ্বারা প্রণে।দিত হইয়া দিব্যচক্ষুব সাহায্যে জগৎ পর্যাবেক্ষণ 
করিয়াছিলেন। তিনি বাঁরাণনীব এই কাঁও দেখিয়া! ভাবিলেন, “আজ আমাকে যাইতে হুইবে। 
আমি গেলে অনেক প্রাণীর মঙ্গল ঘটিবে।” অনস্তব তিনি খদ্ধিবলে আকাশে উ্থিত হইয়া 
তের উদ্ভানে অবতব্ণ করিলেন এবং মঞ্জলশিলাপট্টে কাঞ্চনপ্রতিমাব স্তায় উপবিষ্ট 
হইলেন। 

ঠিক এই সময়েই পুরোহিতের প্রধান শিষ্য গুকর নিকট গমন বধিলেন, "আচাধ্য ! পরের 
প্রাণনাশ দারা সবস্তায়ন করিতে হইবে, আমাদের বেদে ত একথা নাই।* পুরোহিত বলিলেন, 
থ্থাম, বাগুঃ তোমার কাঁজ হইতেছে রাজাৰ ধন লইয়া আসা; দেখনা, আমবা কত মং মাংস 
খাইতে গাইব! তুঁমি চুপ করিয়া থাক” । কিন্তু শিষ্য স্থির করিল, “আমি এ কার্ষ্যে ইহাদের 
সহায় হইব ন1। সে বাহির হইয়া রাজোদ্যানে গেল এবং বৌধিসত্বকে দেখিতে পাইয়া 
গ্রণিপাত করিল। বোধিসত্ তাহাকে মিষ্টঘচনে আপ্যা্িত কবিলেন; সে একান্তে 
উপবেশন কবিল। বোঁধিসত জিজ্ঞাসিলেন "্মাণবক, তোমাদের রাজা যথাধর্ঘা রাজ্যশীসন 
করেন ত?” "হী প্রভূ, রাজ! ধর্মানুসাবে রাজাশামন করেনঃ কিন্ত গত রাত্রিতে তিনি চারিটা 
মহাশব শুনিয়া ব্রাহ্মণদিগকে তাহার কারণ ঘরিজ্ঞাদ! করিয়াছেন; ব্রা্মণের! বলিয়াছেন, সর্ব 
চতুদ্ধ যন্র দাবা আপনার জন্ত ্বস্তায়ন করিব। সেইজন্য বাঁজা এখন পণুথাতন দ্বার! 
্বপ্তযয়ন করিতে ইচ্ছা কবিয়াছেন, বহুপ্রাণী স্থুণায় আবদ্ধ হইয়াছে। ভাত্ত, ধ শব ব্যাধ্যা 
করিয়া বনুপ্রাণীকে যমের মুখ হইতে উদ্ধার কৰা কি ভবাদৃশ শীলবান্ মহাপুকষের কর্তব্য 
নহে?” “মাণবক, বাজা আমাকে জানেন না। আমিও রাজাকে জানি না, কিন্তু এই শব্বগুলিব 
কারণ জানি। রাঁজা যদি এখানে আসিরা জিলা! করেন, তাহা হইলে ভাহার সন্দেহ নিরাকরণ 
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করিতে পারি।” “তদন্ত, দর! করিয়া এখানে মুহূর্তকাঁল অবস্থিতি করুন আমি রাজাকে লই 
আপিতেছি।” "বেশ, মাণবক ? তুমি রাজাকে আন 1৮ 

শিষ্য গিয়। রাজাকে লমন্ত কথা জানাইল। রাজা বোধিসত্বকে প্রণাম করিয়। একান্তে 
উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞামিলেন, "আমি যে দকল শব শুনিয়াছি, আপনি দে গুপরির প্রকৃত 
কারণ জালেন, একথ| সত্য কি?” "আমি জানি মহারাজ |” “তবে দয়া করিয়! বলুন।” 
প্নহারাজ, যাহাঁব৷ এই দকল শষ করিরাছে, তাহারা পুর্বজন্মে বাব্ণমীর নিকটে অপরের 
রক্ষিত ও গ্রতিপাণিত রমণীগণে আঁমক্ত হইয়াছিল। ওজ্জন্য তাহারা মৃত্যুর পর চারিটী 
লৌহকুন্ীতে পুর্ন প্রাপ্ত হয়। নেখানে তাহারা অতি গাঢ় ও ক্ষাররমযুক্ত উত্বগ্ত জনে দিদধ 
হইয়াছে। কুস্তীগুলির উপরিভাগ হইতে তলদেশে যাইতে জিশ হাজার বদর লাণিয়াছে। আবার 
ত্রিণ হাজার বৎমরে তলদেশ হইতে উপরে উঠিয়াছে ও কুস্তীগুনির মুখ দেখিতে পহিয়াছে। 
দেখান হইতে বাহিরে দৃষ্িপাতপূর্ধক চারি জনে চারিটী গাথা স্ব গ্ব ঃখ জ্ঞাপন করিতে 
চাহিয়াছে, কিন্তু তাহা করিতে পারে নাই, কেবল গ্থ স্ব গাথার প্রথম অক্ষবটী উচ্চাবণ করিয়া, 
পুনর্ববার লৌহতু্তীতে নিগগ্ হই্নাছে। তাহাদের মধ্যে যে বাক্তি “ছু, এই অক্ষর উচ্চারণ করিয়া 
নিমগ্ন হইয়াছে, মে বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিল £-- 

ছকচার্ঘয অশেষ করি ধাপিনু জীবন, হায়? 

দান-হেতু ছিল ধন, দন করি নাই তায়। 
ভোগের বিবিধ বন্ত ছিল, সীমা নাই তাঁর । 

কিন্ত তাহে আস্তৃপ্তি ন! হইল অভাগার ৮ 

কি্তু সেই গাগী গাথা শেষ করিতে পাবে নাই। বোধিসত্ব নিজের জনবলে এই গাথার 
পুর্ণ করিয়াছিলেন। অস্ত শব্বগুলির সম্দ্ধেও এই দিয়ম। বে ব্যক্তি গাথ। বলিতে গিয়া 'যা” এই 
অঙ্গরমাত্র উচ্চারণ কবিয়াছিল, তাহাৰ গাথ! এই £-_ 

যাইট হাজার বর্ষ, এধদিন কম নয, 
দ্ধ হইলাম আমি নিরয় মাঝারে, হায় 
বখন হইবে অন্ত বন এই ঘন্ত্রণার? 
আর যে নহিতে নারি এ দহাদুঃথের ভার। 

যে কেবল 'না জক্ষরটী উত্চারণ কবিয়াছিল, তাহার গাথা এই :-- 
নাই অস্ত এ দুঃখের, অন্ত হবে কি গ্রকারে? 

ভাবির কোথাও অন্ত নাহি পাই দেখিবারে। 
করেছি তখন পাপ, বখতাঁকওজানহীন? 
কালেই ছুঃখের অন্ত হবে নাক কোন দিন। 

যে কেবল “মে? অক্ষরটা উচ্চারণ করিয়াছিল, তাহার গ্রাথ এই £-- 
দেই আমি ত্যজি যবে এ অতি ভীষণ স্থান 
নরজগ্ম লতি পুনঃ নিশ্চয় পাই ত্রাণ, 

ব্ধা্ গীলসম্পন্ন তখন হইব অতি; 
নিয়ত বুশনবর্ধে রহিবে আমার মতি। 

বোধিসত্ব এইরূপে একটী একটী করিয়া গাথাগুণি গুনাইলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ, 
নরকবামী প্রাণীবা এই দমন্ত গাথ। বণিতে ইচ্ছা করিয়াছিল কিন্ত তাহাদেব পাপের গুরুত্ব- 
ৰশতঃ ভাহা পারে নাই। তাহীরা ম্ব স্ব কর্মের ফুল অনুভব করিয়া! আর্তনাদ বরিতোছিল॥ 
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এই শ্শ্রবণহেতু আপনাব কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা নাইঃ আঁপনার কোন ভয় নাই।” 

বোধিনব এইন্নগে রাঁজাকে আশ্বস্ত করিলেন) রাজাও সুবর্ণ.ভেরী বাজাইয়া সেই আবন্ধ প্রাণী- 

সমূহকে মুক্তি দেওয়াইলেন এবং যন্তকুণড ভাঙ্গাইয়৷ ফেলিলেন। বোধিসত্বও বনুপ্রাণীর 
কগ্যাণ মাঁধন করিয়া দেখানে কয়েকদিন যাপন করিলেন এবং স্বস্থানে গ্রতিগমনপূর্ধাক 
ধ্যানিবন্স অনু নীখিয়া ব্রঙ্মলোকে জন্মণাভ করিলেন। 

মমবধান-_-তথন পারিপুত্র ছিলেন সেই পুরোহিতশিক্ত এবং আমি ছিলাম সেই তাগদ॥ 

৩১০- মাহল-জাভিক্ক। 

(কয়েকজন ভিচ্চু বিরেটক ওঁষধ পাল করিয়াছিলেন এবং স্থবির সারিগুত্র তাহাদের জন্য রসাল খান ভিন 
করিয়। আলিয়াছিলেন। এই উপলক্ষ্যে শান্তা জেতবনে অবস্থিতিকানে নিয়লিখিত কথা৷ বলিয়ছিলেন। 

শুনা যায়, জেতবনের কতিপয় ভিক্ষু বিরেচক তৈল পাঁন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের রমাল খাছ আহার 
করিতে ইচ্ছ! হইয়াছিল । শুশ্রধাকারীর] রসাল আহরণ করিবার জগ আবস্তীতে প্রবেশ করিল, কিন্ত 
গাচকগৃহবীঘিতে ভিক্ষা করিয়াও রমাল থাদ্য মংখ্রহ করিতে পরিল না, কাজেই তহীর! বিহারে ফিরিয়! 
চলিগ। এ দ্রিল আরও কিছুক্ষণ পরে সারিপুত্রও ভিন্নার জন্য শবস্তীতে গ্রিযাঁছিলেন। ভিনি শুশ্রযাকারীিগকে 

দেখিয়। জিজ্ঞাঁম! করিলেন, "তোমর! এত শীগ্র ফিরিলে যে?" তাহার! যাহা যাহ! থটিয়াছিন, তীহাকে জানাইল। 
তাহা শুণিয় সারিপুত্র বনিলেন। “তবে আমার সঙ্গে চল” অনন্তর তিনি তাহাদিগকে লইয়! সেই বীধিতেই 

এরবেশ করিলেন। লোকে ডাহাকে গাত্রপূ্ণ করিয়া রনাল থাগ্ত দিল এবং গুঞরযাকারীর! উহ! লইয়। বিহার 
গীড়িত ভিকষুদিগ্রকে ভোজন করাইল। 

অনন্তর একদিন ধর্দনতায় এ মম্বন্ধে কথ! উথগিত হইল। ভিন্মুরা বলিতে লাগিলেন, “ভাই, ঘাহীরা 
বিরেচক ওধধ খাইগ়াছিন, তাহাদের ওুভ্রায/কারীরা রসাল খা ঝ| পাইয়। ফিরিয়া আসিতেছিল কিন্ত স্থবির 
তাহাদিথকে ঘইযা গাচকগৃহবীথিচে ভিক্ষা করিয়! প্রচুর রসাল খাঁ পাঠাইযাছিলেন«” এই সময়ে শান 
ধ্্মিভায গিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভিক্ুপ্রণ, তোমর! এখানে বসিয়। কৌন বিষয়ের আলোচন। করিতেছ ৮ 
ভি্মুা। তাঁহাকে আলোচ/মান বিষষ জানাইলেংতিনি বলিলেন, "দেখ, কেধল মারিপুভই যে এখন মাংস % লা 
করিযাঁছেন, তাহ! নহে, পুর্ব্রও মধুরভাবী, প্রিয়বাক্পটু গণিতের মাংম লাভ করিযাছিলেন।” অন্তর তিনি 
দেই অতীত ক্বথ। বলিতে লাগিলেন  - ] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্র্মত্রের সময়ে বোধিসত্ব এক শ্ররেষ্টিপুত্র হইয়! জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। এক দিন এক ব্যাধ প্রচুর মাংস সংগ্রহ করিয়া! উহা দ্বাৰা! শকট পূর্ণ করিয়াছিল 
এবং বিক্রয়র্থ নগরে যাইতেছিল। এ সময়ে বাঁরাণসীবাসী চারিজন শ্রেষ্ঠিপু্র নগর হইতে বাহির 
হইয়া! যেখানে অনেক গলি বা্তা মিশিয়াছিল, এমন স্থানে বদিয়া, কে কি দেখিয়াছে বা 
শুনিয়াছে, নেই মন্বন্ধে আলাপ কৃবিতেছিল। ভাহাদের মধ্যে একজন মাংসের শকট 
দেখিয়া প্রস্তাব করিল, "এই ব্যাধের নিকট হইতে একখণ্ড মাংস আদায় কৰা যাউক ।» 
অপর তিন জন বলিল, “যাও, আদায় কব গিয়া তখন প্রথম শরেটটিপুত্র অগ্রসর হইয়। বলিল, 
“অরে ব্যাধ, আমায় এক খণ্ড মাংস দে।” ব্যাধ বলিল, "পরের নিকট কিছু যাদ্রা করিতে হইলে 
প্রিযভাষী হওয়! আবশ্যক তুমি যেরপ বাক্য বলিলে, তাহারই অনুঝগ মাঁংসখণ্ড পাইবে। 

এসেছ ঝচক হয়ে, তবু কটু কথা হও? 
রোমতুন্য কটুভাধা, ক্রোম 1 লয়ে চলি 13” 

৯ উপছে থে রগানখাতের (রসভভের ) কথা বলা হইয়াছে ভাহা বৌধ হয দর করি তত 
1 গাঁনি অভিধানে দেখা যায, তুকের নিবে ও মাংসের উপরে যে শাদা পার্দা থাকে, তাহাকে ক্লোম বে! 

ইহা নীরম এবং খাতের মধ্যে গণ্য লহে। দদ্দিণ গার্থের ফুপ.ফুপকেও ক্ৌম বলে। 



৩২ ' চতুন্ণাত। 

শ্রেিপুত্র এইবপে গ্রত্যাধ্যাত হইগ্না আমিলে অপব এক অেঠিপুত্র তাহাকে জিজ্ঞাস! 
করিল, “ভুমি মাংস চাহিবার দময়ে কি বলিয়াছিলে?* নে উত্তর দিল, "আধি “অরে ব্যাধ' 
বলিয়া সন্বোধন বরিরাছিলাম।” ইহাতে দ্বিতীয় শ্রেষঠিপুপ্র বলিন “আমিও গিয়া এই ব্যজির 
নিকট গাংস যাজ্জা করিব।* অনপ্তর সে ব্যাধের নিকট গিগা বলিল, “দাদা, আমাকে একখণ্ড 
মাংদ দাও না ৮ ব্যাধ বলিল, “তোমার বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে। 

/ বলে লোকে মানুষের অঙ্গতুলা গাই, 

ভাই ধলি নহ্বোধিলে খন্গ দিগু তাই ৮ 

ইছা বলিয়া বাধ মৃগের অঙগমাংস তুপিয়া তাহাকে দান করিল। অনন্তব তৃতীয় শ্রেঠিপু্র 
জিজাসা করিল, "ভাই, তুমি কি বলিয়! মাংস চাহিয়াছিলে?” দ্বিতীয় শ্রে্টিপু উত্তর দিল, 
“আমি বাধকে দাদা" বলিয়া মঘ্বোধন করিয়াছিলাম'” তখন তৃতীয় শ্রেষঠপুত্র বলিল, “আমিও 
মাংস চাহিব” এবং ব্যাধেব নিকটে গিষ্া। বলিল, “বাবা, এক থও মাংণ দাও না।” ব্যাধ 
বলিল, “তোমার বচনের অঙ্গবূপ মীংদ পাইবে। 

পুঁজ যষে 'বাবা' বলি স্থোধে পিভায়ে। 

রি তখনই হয তাঁর স্নেহমিজ করে। 

'বাঁধা' ধলি মন্োধিয়। ছরিলে হৃদয়, 

হৎপিও তাই দান করিমু তোগায়।” 

ইহা বলিয়া ব্যাধ হরিণের হৃৎপিওসহ মধুর মাং উত্তোণন কবি! সেই শ্রেষ্িপুত্রকে দান 
করিল। অনস্তব চতুর্থ শ্রেিপুত্র জিজ্ঞ।স! করিল, "তুমি কি বলিয়া মাংস চাহিয়াছিলে ?* তৃতীর 
শ্রেিপুত্র বলিল, “আছি তাঁহাকে 'বাঝা' বলিয়। সন্োধন করিয়াছিলাম।* ইহা শুনিয়া চতুর্থ 
শ্রেষটপুত্র বলিল “আমিও মাংস চাহিব” এবং ব্যাধের নিকট গিয়া বলিল, “বন্ধু, আমাকে একখণ্ড 
মাংম দীও ত।” ব্যাধ বলিগ “তুমি বচনের অনুরূপ মাংস পাইবে। 

স্থথে মুখী, দুখে দুখী, বন্ধু তাস নাম, 

ভীষণ অরথ্য তুল্য বন্ধুহীন গ্রাম 

জগতে যে কিছু প্রিয় পাই দেখিবারে, 
সগস্ত রয়েছে “বন্ধু শবে মাঝারে। 
নে হেতু সম্ত গাংস দিলাম তোমাধ 
লয়ে বাঁও, বন্ধু তব যেথা ইচ্ছা হয়। 

ব্যাধ মাংস দিয়াই ক্ষান্ত হইল না, গে আবার বলিল"্এস বন্ধু! আমি এই নমস্ত মাংস তোমার 

বাড়ীতে লইয়৷ ঘাইতেছি।» শ্রেঠিপু্র ব্যাধের দার! শকট চালাইয়া নিজেব গৃহে মাংস লইয়া গ্রে, 

মেখানে মমস্ত মাংস তুলিয়া লইল, বনুসন্মানেব মহিত ব্যাধের অভ্যর্থনা করিল, তাহার স্বীপু্র" 
দিগকে সংবাদ দিয়া আনাইল, তাহাদিগকে ব্যাধবৃত্তি পরিত্যাগ করাইল, এবং নিজের অধিকারের 

মধ্যে বাদ করাইণ। তাবধি শ্রেগিপুত্র যাবজ্জীবন সেই ব্যাধেব সহিত অভেম্য বনুত্বন্ধানে বদ্ধ 

হইয়া সজ্্ীতভাবে ধান করিতে লাগিল।? 

' লমবধান-_তখন দারিগুজ ছিলেন দেই ব্যাং এবং আমি ছিলাম মেই প্রেটিগুত, থে গমন মাংস লাভ 

কৃনিয়াছিল। । 



৪.4 ৩১৬--শশ'জাতক । তর 
০১০১০ হি 

৩১৬-শশনজাতক। 

খ্শান্তা জেতবনে অবস্থিতিফাঁলে সর্বাপরিষারদান-মন্বষে * এই কথা বনিযাছিলেম। শ্রীধন্তীধামী কোন 
ভূষবাদী নাকি বুদ্ধপ্রমুখ সত্যকে সর্ববপরিষ্কার দান করিবার আয়োজন করিয়]! নিজের বামগৃহের পুরোভাশে 
এক মণ্ডগ প্রন্তত কবিখাছিলেন। তিনি বুদধপ্রম্খ সঙ্বকে নিমন্ত্রণ করিযা সেই সন্ত মণ্ডপে উৎকুষ্টাসনে 
উগবেশন করাইলেন, ভাহাঁদিগরে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রগযুক্ত খাদি দান করিলেন এবং “অনুগ্রহ করিয়! ফাল 
আবার আঁমিবেন,' “অনুগ্রহ করিয়া কাল আবার আসিবেন” বারবার এইকধপ অনুরোধ করিধা একাদিএমে 

মগ্তাহকাঁল নিমন্ত্রণ করিলেন। অনভ্তর সপ্তম দিনে তিনি বুদ্ধপ্রমুখ পঞ্চশত ভিক্ষুকে সর্ধবগরিষ্ষীর দান 
করিমেন। ভোঁজনাস্তে অনুমোদন করিবার সমযে শান্তা বলিলেন, “তুমি যে আমাদের শ্রীতি ও পরিতোষ 
উৎপাদন করিলে, ইহা! তোমার উপযুক্তই হইয়াছে। এরূপ দানশীলত| পুরাণ গণ্ডিতদিগেরও অন্ুঠিত ধর্থ। 

মটিক উপস্থিত হইলে পুরাণ *পণ্ডিতেরা জীবন পর্যীত্ত বিষঞ্জন করিযাঁছেন ; নিজের মাংস দিযাঁও অতিথি- 
সৎকার করিয়াছেন।” অনন্তর তুষ্বামীর অনুরোধে শান্ত! সেই অতীত কথা আরম্ভ রিলেন-_ ] 

পুরাকানে বারাণসীরাজ বরহ্ধদত্তেব সময়ে বৌধিসত্ব শশযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়! কোন বনে 
বাঁদ করিতেন। এ বনের একদিকে পর্বতপাদ, একদিকে নদী এবং একদিকে একখানা 
্রত্যতন্ত গ্রাম ছিল। 

বৌঁধিসত্বের তিনটা বন্ধু ছিল £- এক মর্কট, এক শৃগাল ও এক উদ্বিড়াঁল। 1 এই স্পণ্ডিত 
গ্রাণিচতুষ্টর একত্র বাদ করিত। তাহীরা স্ব স্ব গোঁচরস্থানে খান গ্রহণ করিত, এবং মন্ধ্যাকাঁলে 
একই স্থানে স্সিনিত হইত। শশপপ্ডিত বন্ধত্রয়কে, পান করা উচিত', 'শীলরক্ষা কবা উচিত+, 
নউপোঁসথ পালন করা উচিত" এইবুপ ধর্মোপদেশ দিতেন। তাঁহারা এই উপদেশমমূহ গ্রহণ 
করিত এবং তাহার পর স্ব স্ব বাসগন্সে গিয়া শুইয়া থাকিত। 

এইবপে বহুদিন অতীত হইল। অতঃপর একদিন বোধিসত্ব আকাশে আপূর্ণ চন্্রমণ্ডম দেখিয়া! 
ধুঝিলেন, পবদ্দিন উপোঁসথব্রত পালন কবিতে হইবে। তখন তিনি বন্ধুদিগকে বলিলেন, প্কল্য 
উপ্োদথের দ্িন। তোমবা তিন জনেই শীলগ্রহণ করিয়া! উপোসথব্রত $ পালন করিবে। শীলে 
গ্রতিষিত হুইয়া দান করিলে তাহা মহাঁফলপ্রদ হয়। অতএব কোন যাচক উপস্থিত হইলে তৌমর! 
নিজের ভোজ্যবস্ত হইতে অংশ দিয়া তাহাকে ভোজন করাইবে।” মর্কট, শৃগগাল ও উদ্বিড়াল "যে 
আক্তা” বলিয়া! তাহার কথায় সম্মত হইল এবং স্ব স্ব বাগুনে চলিয়া গেল। 

গরদিন প্রভাত হইবাঁমাত্র উদ্বিড়ান খাঘ্ঘান্বেষণে গঞ্গাতীরে গেল। সেখাঁনে এক ধীবন্ন 
সাতটা রোহিত মৃত্য ধরিয়া সেগুলিকে লতা দ্বারা একত্র গীথিয়াছিল এবং বালুকাঘারা আবুভ 
করিয়া, আরও মত্ন্ত ধরিবার অভিগ্রায়ে নদীব অধোদিকে গিয়াছিল। উদ্বিড়াল মৎদ্যগন্ধ 
অন্থভব করিয়া সেইস্থান খনন করিল, মৎস্য দেখিতে পাইয়া সেগুলিকে টানিয়া বাহির করিল 
এবং প্মাছ কয়টা কাহার, তিনবার উচ্চৈঃস্বরে এই কথা জিজ্ঞাসা করিল। কিন্তু কেহই যখন 
“্মাছগুলি আমীব” এরূপ কোন উত্তর দিল না 8, তখন সে মুখ দিয়! লতা কামড়াইয়া ধরিল 

_ * ডিসৃদিগের ব্যবহাধা অ্টবিধ জব্য। পাত্র, চীবরত্রয, কাধবন্ধন, বাসী, কুটী ও পরিত্রাবদ' এইগুলি 
পরিষার নামে অভিহিত। 

+ পাঁলি_-উদা", সংস্কৃত “উদ্ত" বাঙ্গালা “ধেডে'। 

২ উগোষথ বৌদ্মংস্কৃতে 'উগবমধ', সংস্থতে "গোঁধধ। এ দিন ন্যাযোগলবেনাহারবিশেষেদ ফাদেপিনতম- 
তিথিজনং প্রতিপৃজ্য প্রীণধারণবনুষ্ঠেবম।' ১ খণ্ডের ২য় পৃঠঠের পাদটাক| জষ্টব্য। 

$ অনেক লোকে কেবন অক্ষবার্থে শীলর়ক্কা৷ করি! আত্মপ্রদাদ লাঁভ কনিভে চষ্ট1 কষে, লেখক ইহা 
৫ 



৩৪ চতুর্দিপাড। 
22524524522: 
এবং মাছগুলিকে টানিতে টানিতে নিজের বাসগুনে লইয়া রাখিল। তখনও আহারের সময় হয় 
নাই দেখিরা মে স্থির করিল, “বেল! হইলে খাইব* ) তাহার পর শুইয়া শুইধা দে দিল যে শীলগ্রহণ 
করিয়াছে, সেই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে লাগিল। 

শৃগালও চবিতে গিয়া দেখিল, এক ক্ষেত্রপাণের কুটারে মাংস পাক কবিবার জন ছুইটা শুল &, 
একটা গোধা ও একপাত্র দধি রহিয়াছে। ও ভ্রবাগুলির অধিকারী কে, ইহা জানিবার জন্য মে 
তিনবার উচ্গৈঃশ্বরে জিজ্ঞাসা! করিল, এ দকল কাহার?” কিন্তু যখন কেহই কোন উত্তর 
দিল না, তখন, দধির পাত্র তুলিবার জন্য উহাতে যে গড়ি বান্ধা! ছিল, তাহা নিজের গলায় পরাইল 
এবং শৃল ছুইটা ও -গোধাটাকে কামড়াইয়া! এ সকল খ্রব্য নিজের গুল্পে লইয়া গেল। কি্তু 
তখনও আহারের সময় হয় নাই বলিয়া সে স্থির করিল, বেলা হইলে খাইব।” অনন্তর মনে 
শুইয়া শুইয়! শীলচিত্ত। কবিতে লাগিল। 

মকটও বনে গিয়া আমিও আহরণ করিল, উহা নিজের বাঁসগুনসে লইয়া গেল এবং 'বেঙ্া 
হইলে আহার করিব, এই সল্প করিয়া শুইয়া শুইয়া গীলচিস্ত1! ক'িতে লাগিল। 

বোধিসত্ব কিন্তু যখাসময়েই চরিতে গিয়! দর্ভভৃণ ভক্ষণ করিবেন, এইবগ স্থির করিলেন। 
তিনি নিজের গুলে থাঁকিরাই চিত্ত! করিতে লাগিলেন, “আমার নিকট যদি কোন যাঁচক উপস্থিত 
হয়, তবে তাহাকে ত ভোজনার্থ তৃগ দিলে চলিবে না। কিন্তু তিগতওুলাদি কোন ভোজ্য 
দ্রব্ও আমার নাই। অতএব কোন যাচক আসিলে নিজের গাত্রমাংস দিয়া তাহার সেব! 
করিব” বোধিসত্বের এই শীলতেজে শক্রের পাণ্কম্বলশিলামন 1 উত্তপ্ত হইল। তিনি চিন্তা 
করিয়৷ ইহার কারণ বুঝিতে গারিলেন এবং শশরাজের শীলপরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করিলেন। 
তিনি প্রথমে উদ্বিড়ালের বাদগুল্মে গেলেন এবং ব্রাঙ্ষণের বেশে দীড়াইলেন। উদ্বিড়াল 
জিজাসা করিল, "ঠাকুর, আপনি কি জন্য দীভাইয়৷ আছেন ?” শক্র উতর দিলেন, পপণ্ডিত, যদি 
কিছু আহার পাই, তাহা হইলে উপোসথী হইয়া! শ্রমণধর্ম পালন কবিতে পারি।” উদ্বিভাল 
আহার দিবার অর্ধীকার কবিয়া তাহার সঙ্গে আলাপ কবিবার সময়ে প্রথম গাথা বলিল £--. 

সাতটা রোহিত মত জবের মাঝার ছিল যারা, এবে তার! গৃহেতে আমায়। 
খাও তাহা হত ইচ্ছা, ক্ুধ কর নাশ । বিশ্রাম দতহ এই ধনে বরি বাস। 

শক্ত বলিলেন, "আচ্ছা, শেষে দেখা যাঁবে। কাল পরকাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর 1” % অনপ্তর 
তিনি শগালের নিকট গেলে সেও জিজ্ঞাস! কবিল, "ঠাকুর, আপনি দাঁড়াইয়া কেন?” শক্র 
পুর্ববৎ উত্ভব দিলেন) শৃগালও আহার দিবার অঙ্দীকাব করিয়া! তাহাব মহিত আলাগ করিবার 
কালে দ্বিতীয় গাথা বলিল £-- . 

অধিদুরে ক্ষেত্রপাল আছে এক জন? রেখেছিল কুটারে দে করি আয়োজ 
গোধ। এক, দধিভাও অতি পরিপাটি, গোধামাংঅপাকহেতু আর শূল দুটা ৷ 

দেখাইতে চে! করিযাছেন। তিন বাঁরের এক বারেও কেহ মাছগুলি যে আগার, ইহা বলিল না বটে, 

কিন্তু তাহ! বলিমাই থে উ্ৃবিড়ালের পক্ষে আত্বাদান হইপ না, এমন নহে। কিন্তু উদ্বিড়াল ভাঁবিল, মে 
বৈধ উপায়েই খাগ্বলাড করিল ॥ তাহাকে চুর্িও করিতে হইল না, প্রাণিহিংসাও করিতে হইল না। অভঃগর 
শৃখালের বন্দ্ধেও ধর্মের এইনগ অঙ্ারথমান্র পালন দেখ! যাইবে। 

* 'শিক্ কাবা, প্রন্তত করিবার জন্য লৌহশলাকা। 
+ শত্রের আসন পাওুবদ্থল নামে অভিহিত। ইহা! শিবাময়, পাওুবর্ণ এবং কন্বলের ন্যায় আনগনো্মন- 

শী অর্থাৎ স্থিডিস্থাগক | 
£ উপোদথের পরদিন 'গারণ' করিবেন এই উদ্দেগ্বেই যেন শক্র থাঁ্য ভিক্ষা করিতেছিলেন। 



৩১৬-শশ-জীতক। ৫ 

রলাত্রিকাঁলে খাবে বলি ভেবেছিল মনেঠ এনেছি দে সব আমি নিজ বামস্থানে। 
খাও যত ইচ্ছা তব, ক্ষুধা কর লাশ ঃ বিআাম লতহ এই বনে করি বাঁদ। 

্রাঙ্মণরগী শত্রু বলিলেন, "আচ্ছা দেখ যাঁবে, কাল দকালবেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর ।» 
ইহা বলিয়া তিনি মর্কটেব নিকট গেলেন; সেও জিজ্ঞাসা কবিল, "আপনি চীঁভাইয়া কেন? 
তিনি পূর্বববৎ উত্তর দিলেন। মর্বটও আহার দিবার অঙ্গীকার করিয়! তাহার সহিত আলাঁগ 
করিবার কালে তৃতীর গাথা বলিল ঃ__ 

পক আস্রফল আঁর সুশীতল জল, মদৌরম হুশীতণ আছে তবতল। 

ভুগ্ত যখ। অভিকণি, বস্তি কর নাশ; বিশ্রাম লহ এই বনে করি বার্স। 
পক্রবণী ত্রাঙ্ষণ এবারও বলিলেন, "আচ্ছা শেষে দেখ যাবে; কাল সকালবেলা পর্যাপ্ত 

অপেক্ষা কব।” পরিশেষে তিনি শশপণ্ডিতেব নিকট উপস্থিত হইলে তিনিও জিজ্ঞাসিলেন, 
"আপনি দীডাইয়। কেন? শক্র পূর্ব উত্তর দিলেন। তাহা শুনিয়।৷ বোধিসত্ব পরম 
পরিতোষ লাভ করিলেন এবং বলিলেন, ব্রাহ্মণ, আপনি আহারার্থ আমাব নিকট উপস্থিত হইয়। 
অতি উত্তম কার্য কবিয়াছেন। আজ আমি আপনাকে এমন দাঁন করিব, যাহা পূর্বে কেহ 
কখনও দান কবে নাই। দেখিতছি, আপনি শীলবান্, অতএব প্রাণিহত্যা করিবেন না; 
আচ্ছা, ঘান, কাষ্ঠ সংগ্রহপূর্ববক জলন্ত অঙ্গার গ্রস্তত করিয়া আমায় জানাইবেন। আমি 
আত্মোৎসর্গ কবিয়া সেই অঙ্কারে পতিত হইব) আমার শবীর পক হইলে আপনি নেই মাংস 
আহাবপূর্বক শ্রমণধর্ম পালন কবিবেন।” শক্রের সহিত এইবপে আলাপ কবিবাঁৰ কালে 
বোধিমত্ব চতুর্থ গাথা বলিয়াছিনেন £-- 

তিল, মদ, তওুল--শশের কিছু মাই , অগ্নিতে নিজের দেহ গোড়াইব ভাই। 
ভোজন করিয। তাহা ক্ষুধা কর নীশ ; বিশ্রাম লহ এই বনে করি বাঁম। 

ইহা শুনিয়া শত্রু তখনই নিজেব অন্থৃভাববলে জনা্গাররাশি টি কবিয়া! বোধিসত্বকে 
জানাইনেন। তখন বোধিদত্ব নিজেব দর্ভময় শয্যা ত্যাগ করিয়া সেই অঙ্গাবের নিকট গেলেন, 
তাহাব বৌধান্তবে কীটাদি কোন প্রাণি থাকিলে পাছে তাহীরাও মীরা যাঁয়, এই আশঙ্কায় তিনবার 
নিজেব গা ঝাডিনেন, এবং সমস্ত দেহ দানকার্যে উতমর্সপূর্বাক, বাঁজহংস যেমন পরপুঞ্জে গিয়। 
গড, তিনিও সেইরপ প্রহষ্টমনে একলন্ে সেই অক্গারবাশির উপর গিয়। গডিলেন। কিন্তু সেই 
অগলিতে বোধিসত্বের বোমকুপপধ্যন্ত উত্তগু করিতে পারিল না, তাহার বোধ হইতে লাগিল, যেন 
তিনি কৌন হিমগর্ভস্থানে প্রবেশ কবিয়াছেন তিনি শত্রকে মন্বোধনপূর্ববক বলিলেন, *হরাঙ্মণ, 
আপনি যে অগ্নি প্রস্তুত কধিয়াছেন, তাহা অতি শীতল ) ইহা আমার বৌমকৃপ গথ্যন্ত উষ্ণ করিতে 
পাবিল না। ইহার কাবণ কি, বদুন ত?” শক্র উত্তৰ দিলেন, প্পণ্ডিতবব, আমি ব্র্গণ নহি! 
আমি শক্ত। তোমাৰ চবিত্র পৰীক্ষা করিবার জন্য আপিয়াছি।” বোধিসত্ব মিংহনাদে বলিলেন, 
আগনি কেন, মস্ত বিশ্বক্ধাণ্ডের অধিবাসীবাও আমার দানশীলতা পরীক্ষ। করিবার ইচ্ছা করিলে, 
আমাকে কখনও দানবিমুখ দেখিতে পাইবে ন11” “শশপণ্ডিত, তোমার গুণ অনস্তবল্প গ্রকটিত 
হউক”. ইহা বলিয। শক পর্বত নিষপড়নপূর্বক তাহা হইতে বস গ্রহণ করিলেন এবং ভাহাদার। 
ত্রমণডনে শশচিহ অস্কিত কবিলেন। অনন্তব শক্ত বোধিদন্বকে লইয়। সেই বমভুমিতে সেই 
ওন্দেব মধ্োই মেই তকণদরডস্ত শয্যার শয়ন কবাইলেন এবং নিজে দেবলোঁকে চি! গেলেন। 
অতাগব উ্তপ্রাণিচতু খে ও সক্জীতভাবে নীলপানন ও উপোসথ-্তধারপপূ্বাক 
কর্মান্ৰগ গতি লাভ কবিল। 



৩৬ ' চতুনিপাত। 

[কথান্তে শীস্তা সতাদমূহ ব্যাখ্যা করিলেন। তাহ! শুনিয়া, সেই নর্ধপরিষ্ষারদাঁতা মোতাপত্তিকাল প্রাপ্ত 
হইলেন। 

সমবধান তখন আনন্দ ছিলেন দেই উদ্বিডাল , মৌদ্গলাধন ছিলেন মেই পৃগাল, সারিপূজ ছিলেন 
নেই মর্কট এবং আমি ছিলাম সেই শশপগ্ডত। ] 

, উরি পিটক (১১+) এব" জাতকমাদা (*) ভরষ্টধা। জাতকমালাতে এই জাতক শশ জাতক 
আখ্যা পাইযাছে। প্রথমখণ্ডের *শ জাতকেও এই জাতরের উল্লেখ আছে। 

/ 

৩১৭-সৃতল্পোদন-জাতিক। 

[শান্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রীবন্তীবাদী কৌন তূম্বামীকে লক্ষ্য করিযা এই বথা বলিযাঁছিঝেন। 
এই ব্যজির নাঁকি ভ্রাতীর মৃত্যু হইযাছিন। তিনি ভ্রাতূশৌকে অভিভূত হইয| স্নান, আহার ও বিলেগন 
ত্যাগ করিযাছিলেন, এবং প্রতিদিন প্রভাতি হইলেই শশানে গিয়৷ শোকসন্তপ্ত মনে বোদন করিতেন। 
একদিন প্রভাষসময়ে শান্ত| ভৃমগ্ডলের সর্ধন্র দৃষ্টিপাতপূর্বাক বুঝিতে পারিলেন, এ ভূম্বামীর শোতাপত্তিমার্গ 
গ্রাপ্তির সমঘ আসর হইযাঁছে। তিনি ভাবিলেন, “আমা ব্যতীত অন্য কাহীবও গাধা নাই থে, অতীত বৃত্াপ্ত 
শুনাইয়। শোকাগনোদনপুর্বক এই ব্যক্তিকে শত্োতীপত্তিফণ প্রদান করিতে পাঁরে। অতএব আমাকেই 
ইহার আশ্রস্থান হইতে হুইবে।” পরদিন গিওর্া। হইতে প্রতিগমন করিয়া আহার শেষ করিবার গর শান্ত 
একজন পশ্চাচ্ছুমণ * সঙ্গে লইয়! & ভূত্বামীর গৃহঘারে উপস্থিত হইলেন। শীন্তা আমিযাছেন শুনিযা মেই 
ব্যদ্ধি' আমন সজ্জিত কবিলেন, এবং “ভিতরে আসিতে আজ্ঞা হউক” ব্লিযা ভীহাকে আহ্বান করিলেন। 

তখন শান্তা ভিতরে গ্রিয়া সঙ্জিত আমনে উপবিষ্ট হইলেন। তৃত্বামীও শাস্তাকে প্রণিগাতিপূর্ধাক একান্তে 
আন গ্রহণ করিলেন। তখন শান্ত! জিজ্ঞাসিলেন, “ভৃম্বামিন, তৌমায় এত চিষ্তাযুক্ত দেখিতেছি কেন?” 
“ভদস্ত, আমার ভ্রীতার মৃত্যুর গর হইতে আমি এইবগ দুশিল্তাগ্রন্ত হইযাঁছি।” “দেখ বাপু, সন্ত সংক্কারই 
অনিত্য; যাহা ও্ধুর, তাহাই ভাঙ্কে 1, তাহাতে চিন্তাব কারণ কি আছে? পুরাণ গণ্ডিতেরা, ভাতার মৃত্যু 
হইলে, ভু গদার্ঘ ভাঙ্গিখাে, ইহ! মনে করি! দুশ্চিন্তা কাতর হন নাই” অনস্তর ভুঘমীর অনুরোধে 

শীস্তা নেই অতীত কথা আরগ্ত করিলেন--] 

পুরাকালে বাবাঁণসীরাঁজ ব্রগদত্তের সময়ে বৌধিসত্ব অশীতিকোটি বিতবদপ্পন্ন কোন 

শরেঠিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বংপ্রাপ্তির পর তাহার মাতাপিতার মৃত্যু হয়। তাঁহাদের 

মৃত্যু হইলে বোধিসত্বের ভ্রাতা কুলমপত্তির ততবাবধান করিতেন? বোধিদত্ব জ্ীতার উপর 

নির্ভর করিয়া থাকিতেন। 

কালক্রমে, তোমার ভ্রাতার যে পীড়া হইয়াছিল, বোধিদতের ভ্রাতারও দেইনপ গীডায 

ভীবনান্ত হইন। ভীহার ভ্াতি, বন্ধু ও সহচথগণ একত্র হইয়া বাহু তুণিয়া ক্রন্দন করিতে 

লাগিল, কেহই হ্বায়ের শৌকাবেগ সংবর্ণ করিতে গারিল না) কিন্ত বোধিসত্ব ত্রান 

করিলেন না, একবিনু অশ্রুও বিসর্জন করিলেন না।% ইহাতে লোকে বলাবলি করিতে 
স্পা টাট

া 
পাকে টাটা তি 

*। গণচাৎ+ শ্রমণ-অপেক্ষাকৃত অনবয়ন্ধ শ্রমণ। বিহারের বাহিরে যাইবার কালে ইহার স্থবিরদিগের 

অনুগমন কুরিখ! থাকেন। স্থৃবিরদিগের পক্ষে একাকী বাহিরে যাওয়া নিষিদ্ধ 

+ শ্রীক্ পঙ্িত 70/61:05এর সস্কেও এইবাগ একটা গলপ শুনা যায়। একদিন কৌন পরিচারিকা 

একটা মৃতগাত্র ভাঙ্গিয]'ফেলিযাছিল। পরদিম এক বমণী মৃতপুত্রের জন্য কানিযাছিল। ইহাতে 8521016895 

ধনিাছিরেন “কান আঁমি একটা ভঙ্গুর পদার্থ ভঙ্গিতে দেখিয়াছি, আজ একটা মরণদীন পদার্থকে মরিতে 

দেখিনাম--7671 ৮01 রিও £থতা) 22187) 10015 ৮101 010£2180) 10101)9 

£ যুলে'ন কন্তি, ন রোদতি' আছে। করনে ও রোদনে কৌন গ্রে দেখা যাষ না। তবে বৌধ 
হয, লেখক 'কদন দ্বার! বিলাপনহ ছুঃখগ্রকাশ এবং বোদন দারা অশ্রবিসর্জনে দুঃখপ্রকাশ এইস প্রতেদ 

বল্পনা বরিযাহেন। 



৩১৮-কণবেরকজাতক । ৩৭ 
পত্র 

লাগিল, “দেখ ত, ইহাঁৰ ভাই সরিয়া। গেল, কিন্তু ইহার মুখে শোকের চিহ্ন পথ্যস্ত দেখ! গেল 
না। ইহার হ্বায় কি কঠোর! এ বোধ হয় ভ্রাতীর দব্ণই কামনা করিতেছিল, 
কারণ তাহা! হইলে পৈতৃক সম্পত্তিব ছুই ভাঁগই নিজে ভোগ কবিতে পারিবে।” লোকে 
এইরূপে বোধিসত্বের নিন্দাবাদ করিতে লাগিল। ণ্ভাই মরিল, তুমি কান্দিলে না” বলিয়া! 
জ্াতিবাও তাহাকে ভর্খসনা করিন। 

বোধিসন্ধ তাহাঁদেব কথ! শুনিয়া ঝণিলেন, “তোমবা মূর্খ, অষ্টলোকধর্ম * জান লা, সেইজন্তই 
আঁমার ভাই মরিয়াছে বলিয়৷ রোদন কব। আমিও মরিব, তোমরাও মরিবে। তবে আমিও 
মরিব' বনিয়াই ঝ! নিজের ভন্ত কান্দ না কেন? সংস্কাবমাত্রই অনিত্য; কোন সংস্কারই 
( চিরদিন) স্বাভাবিক অবস্থায় থাকিতে পারে না। তোমর! অজ্ঞানান্ধ এবং অষ্টলোকংম্মান- 
ভিজ্ঞ। তোমরা রোদন করিতেছ বলিয়াই আমি বোদন করিব কেন?” অনন্তর বোধিস্ত 
এই গাথাগুণি বলিলেন ঃ-- 

মরেছে, মবেছে বলি করিছ রোদন , 
মরিবে যে তার তরে কখন ত নাহি ঝরে 

/ অশ্রবিনু। বল তুমি ইহার কারণ। 
শবীরী যতেক ভবে, কে কৌথা অমর কষে? 

বকলেই কালবণে ত্যজিবে জীবন। 
তবে কেন বৃথা তুমি করিবে রোদন ? 

দেবতা, মানব, পক্ষী, চতুষ্পদ, উরগ প্রভৃতি জীব আছে যত 
অনিত্য শরীরে ভূপ্ি নান সুখ পবিণামে মবে গশে মৃত্যুদুখ। 

হুখ দুঃখ নব মানব-জীবনে ফত যে চঞ্চল, ভাবি দেখ মনে। 
তবে কেন বৃথ| করিবে জন্দন? শৌকে অভিভূত হবে কি কারণ ? 
ধূর্ত, মন্রপাধী, কিংবা মূর্থ জন, শৌঁধ্যবীধ্যশালী মহাবীরগণ 
হলে গাঁপাঁচারী, ইহার। সকলে না জীনিষা ধর্ম বিজ্ঞে নজ্ঞ বলে। 

এইরূপে ধর্মোপদেশ দিয়া বৌধিসত্ব তাহাদের শোক অপনোদন করিলেন। 

( এইরূগে ধর্মদেশনপূর্ববক শাপ্ত! সতামমূহ ব্যাথা করিলেন। ভাহা গুনিষা সেই তৃম্বামী শ্রোতাপত্তিফল 
প্রাপ্ত হইলেন। 

সমবধান--তখন আমি ছিলম সেই গণ্ডিত, যিনি ধর্মব্যাথা। করিয়! সেই জনমজ্বের শোক অপনোদন 
করিয়াছিলেন।] 

৩১৮-কশবেব্-জাতন্ ।1 

[এক ভিচ্ষু পুনর্বার তাহার গৃহ্থাশ্স্ত গত়ীর প্রলোভনে পড়িযাছিনেন। তীহাকে উপলক্ষ বরিয়। 
শান্ত। জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে এই কথ! বলিয়াছিলেন। শীস্ত। বলিলেন, “দেখ, পুব্বেও এই রমণীর জন্য অমির 
আঘাতে তোসার শিরশ্ছেদ হইয়াছিন " অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন ;-] 

পুরাকালে বাঁঝাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ের সমরে বৌধিসত্ব কাণীরাজ্জাস্থ কোন গৃহপতিব কুলে 
জন্মগ্রহণ করেন। বে নক্ষত্রে তীহাব জন্ম হইয়াছিল, তাহাঁর প্রভাঁবে লোকে চৌরধযবৃত্তি অবলম্বন নি8858575228028583828582825885585128 

*. লাঁত। অল[ভ যশ, অ্যশ, প্রশংসা, নিন্দা, সুখ, দুঃথ। 
+ “কণবের' বোধ হয করবীর পুঙ্গ। প্রাণদণ্ডীহ ব্যক্কিদিথকে এই ফুলের মাল! পরাইয়। বধস্থানে লইয়া 

যাওয়! হইত। ( অভিজ্ঞান-শবুন্তল, ৬ সুচ্ছকটিক, ১* ) 



চতুর্নিপাত। 
পে ০2222-4--2425 
করে। কাজেই বোধিসন্ বংপ্রাপ্তির পর চৌরযযবততি দারা জীবিকা নির্বাহ করিতে লীগিবেন। 
লোকে জানিতে গারিল, তিনি সাহসী ও হসতীর স্থায় বলশালী। তাঁহাকে ধরিতে পারে, কাহারও 
এমন শক্তি ছিল ন]। 

বোধিসত্ব একদিন কোন শ্রেঠীর বাড়ীতে সি'ধ কাটিয়া বিস্তর ধন অপহরণ করিয়াছিলেন। 
নগরবামীঝ। রাজার নিকটে গিয়া বলিল “দেব, এক মহাচোঁর নগর লুঠ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; 
আপনি তাহাকে ধবিবার আজ্ঞা দিন।” রাঁজ! বোধিসত্বকে ধরিবার অন্ত নগরপাঁলকে আজ্ঞা 
দিলেন। নগরপাল রাত্রিকালে স্থানে স্থানে এক এক দল প্রহ্রী রাখিয়া! বোধিসত্বকে “বামাল' * 
সুদ্ধ ধরি! ফেলিল এবং রাজাকে জাঁনাইল। রাজ! নগরপালকে আজ্ঞা দিলেন, প্উহার শিরশ্ছেদ 
কর।” নগরপাল তখন বোধিদত্তকে পিঠমোড়! দিয়া দৃটপপে বন্ধ করাইল, তীহার গলায় রক্ত 
করবীরের মাল! পরাইল, মস্তকে ইষ্টকণূর্ণ ছড়াইয়া দেওয়াইল, চতুফ্ধে চতৃফে তীহাঁকে 
কশাঘাতে জর্জরিত করাইগ এবং খরশ্বর প্রণব বাজাইতে বাঁজাইতে মশানের দিকে লইয়! 
চলিল। মস্ত নগরবাসী উল্লাসে বলিতে লাগিল, "যে চোর এতদিন সমস্ত নগর লুঠ করিয়া 
জীবিকা নির্বাহ করিত, সে আজ ধরা পড়িয়াছে।» 

তখন বারাণমীতে শ্তাম! নামী এক গণিকা ছিল। সে তাহার অন্নগ্রহপ্রার্ীদিগ্ের নিকট 
প্রতি বারে গহ্জ মুদ্রা উপহার লইত। সে বাজাবও প্রণয়পাত্রী ছিল। পঞ্চশত গণিকা 
অন্নুচরীবেশে তাহার পরিচর্চা! করিত। সে প্রাসাদের পৃষ্ঠ হইতে বাতায়নের ভিতর দিয়া দেখিল, 
রাজপুরুষের! বোধিসত্বকে মশানে লইয়া যাইতেছে। চোঁর হইলেও বোধিসত্বের ৰূপ অতি 
মনোহর এবং দেহ অতীব তেজঃপূর্ণ ও দিব্যলাবগ্যময় ছিন। তাহাকে দেখি! & গণিক! 
তৎক্ষণাৎ অনুবাগবতী হইল। সে ভাবিতে লাগিল, “কি উপাঁয় অবলম্বন কবিলে এই 
পুরুষরত্বকে' নিজের গ্বামী করিয়া লইতে পারি? একটা উপাঁয় দেখিতেছি।, এইবগ চিন্তা 
করিয়া সে নিজের একজন পরিচারিকার হাত দিয়া নগরগাঁলকে এক সহশর মুদ্রা গাঠীইল, 
বণিয়া দিল, “বল গিয়া, এই চোর শ্ঠামার ভ্রাতা, শ্যামা ভিন্ন ইহার অন্ত কোন আশ্রয়স্থান 
নাই) আপনি এই সহশ্র মুদ্রা লই ইহাকে ছাড়ি দিন 

পরিচারিক যথাদেশ কার্য সম্পন্ন করিল। নগরপাঁল কহিল, এ নামজাদা! চোর, 
ইহাঁকে এ অবস্থায় ছাড়া আমার সাধ্য নহে; তবে ইহার পবিবর্তে যদি অন্ত কোন লোক পাই, 
ভাঁহ৷ হইলে ইহাকে কোন আবৃত যানে বসাইয়া তোমার দ্বামিনীর নিকট পাঠাইতে পারি।” 
পরিচারিকা গিয়া শ্তাঁমাকে এই কথ! জানাইল। 

এই স্ময়ে জনৈক শ্রেটিপুত্র শ্তামার প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া তাহাকে প্রতিদিন সহ মুদ্রা দিত। 
ধ& দিনও সে কৃত্ধ্যান্তকালে সহস্র মুদ্রা লইয়া শ্তামার গৃহে গিয়াছিল। শ্যাম এ অর্থ নিজের 

কোলে তুলিয়া বিয়া বসিয়া কার্দিতে লাগিল। শ্রেিপুত্র জিজ্ঞামিল, “কান্দিতেছে কেন?” 

শামা উত্তর দিল, প্ামিন, এ চোর আমার ভ্রীত!) আমি নীচ কর্ণু করি বঙিয়া ও আমার 

নিকট আসেনা । নগরপাঁলের নিকট লোক পাঠাইয়াছিলাম ; তিনি বলিয়াছেন, সহত্র মুদ্রা 
পাইলে উহাকে ছাড়িতে পারেন? এখন এই সহশ্র মুদ্রা লইয়। তাঁহার কাছে যাইবে, এমন 

লোক দেখিতে পাইতেছি না” শ্রেষিপু শ্তামীকে বড় ভালবাসিত। সে বলিল, “আমিই 
যাইতেছি।” “যদি যাও, ভবে তুমি যে সহ্র মুদ্রা আনিয়াছ, তাহাই দাও গিয়া” 

শ্রেঠিগুজ্র তখন সহ মুত্র! লইয়া নগরপালের নিকটে গেল নগরপান শ্রেঠিপুত্রকে কোন 
* গাডোগং খাহাপেহা'"অগহত ধলসহ্ ধরাইয়া। 
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ও স্থানে নুকাইয়। রাখিল এবং বৌধিদ্বকে আবৃত খানে বহি শ্যামার নিকট গাঠিইা 

দিল। তাঁহার গর মে ভাঁবিতে লাগিল, "চৌবটা নামজাদা । অতএব যখন খুব অন্ধকার 

হইবে এবং সমস্ত লোকজন ঘুমাইবে, তখন গ্রতিনিরধিটাকে নিহত করাইব? এই উদ্দেশ্যে 
সে মুহূর্তকাল বিল করিবার জন্ত একটা স্থান বাহিব কবিল, এবং যখন লোকজন সব 

ঘুমাইল, তখন নে বহদংখ্যক প্রহবিদহ শরসটিপত্রকে মশানে লইয়া গেল, এবং অসি দ্বারা 

তাহাৰ শিরশ্ছেদ করিয়া দেহটা! শূলে আরোপণপুর্বক নগরে ফিবিয়৷ আমিল। 

সেই দিন হইতে শ্যাম! অন্তের হস্ত হইতে উপটৌকন লওয়া বদ্ধ করিল এবং নিয়ত বোধি- 

সত্তর সহবাসে পরমন্্ুখে কাঁল যাপন করিতে লগিল। ইহা দেখিয়া বৌধিসত্ব চিন্তা করিতে 

লাগিলেন, «এই বমণী যদি আবার অন্ত কাহারও প্রণমাসক্তা হয়, তাহা হইলে আমাবও প্রাণবধ 
করাইয়া তাহারই সহিত আমোদগ্রমোদে প্রবৃত্ত হইবে। এ পাপিষ্ঠা অত্যন্ত মিতরদ্রোহিণী ; 
অতএব আব এখানে না থাকি শীঘ্রই পলায়ন করা উচিত। অনন্তর বৌধিসত্ব যখন প্রস্থানের 
উদ্যোগ করিলেন, তখন তাঁবিলেন, রিক্ত হস্তেই বা যাই কেন? ইহার আভরণ তাও লইয়! 

যাইব।, একদিন তিনি শ্যামাকে বলিলেন, পভদ্রে, আমর! পিঞ্ররস্থ কুকুটের স্ভায় নিয়ত 

একই গৃহে আবদ্ধ রহিয়াছি$ চল, একদিন উগ্ভানকেলি করি গিয়া” “বেশ, তাহাই করা 
যাউক” বলিয়া শ্যাম! খা, ভোজ্য ইত্যাদি সমস্ত প্রস্তুত করাইল এবং সর্বান্কারে বিভূষিতা 
হইয়া তাহার সহিত আবৃত যানে আরোহণপুর্বক উগ্ভানে গমন করিল। সেখানে ছুই জনে 
আমোদ গ্রমোদে গ্রবৃভ হইয়াছেন, এমন সময়ে বৌধিদত্ব ভাবিলেন, “এই আমার পলায়নেব 
উত্তম অবসন্ন! তিনি শ্যামার গ্রতি উৎকট আমক্তির ভা করিয়া তাহাকে এক করবীর- 
গুলোর মধ্যে লইয়া গেলেন এবং আলিঙ্গন করিবার ছলে তাহাকে এমন নিগীডন করিতে 
লাগিলেন বে, দে ঈ্তাহীন হইয়া ভূতলে গড়িম্ণা গেল। তথন তিনি সমস্ত অলঙ্কাব খুলিয়া 
নিজের উত্তরাম্গে বান্ধিলেন এবং উদথ স্বদ্ধে তুলিয়া গ্রাচীর লঙ্ঘনপূর্বক পলাইয়! গেলেন। 

অতঃপর শ্যামার সংজ্ঞা-সঞ্চার হইন। সে উঠিয়া! পবিচারিকারদিগের নিকট গেল এবং 
জিজ্ঞাসা করিল, “আর্যপুত্র কোথায় 1” পরিচারিকার! বলিল, "আমরা ত জানি না, আর্ষ্যে 1” 
“আমি মরিয়াছি, এই ভয়ে বোধ হয় পলাইয়া গরয়াছেন।” সে তখনই বিষমনে গৃহে ফিরিয়া 
গেল এবং “আমার প্রিয় ভর্ভীর দর্শন পাঁইলেই আবার অলঙ্কৃত শধায় শয়ন করিব” এই 
বহিয়া ভূলে শুইয়৷ রহিল। তদবধি নে উৎকৃষ্ট বসন পরিধান করিত না, ছুই বার আহার 
করিত না, মালাগন্ধাদি ব্যবহার করিত না। “যে কোন উপায়েই হউক আর্যযপুত্রের সন্ধান 
লই তাহাকে এখানে আঁনিতে হইবে?, এই নক্বল্পে সে নটদিগকে ডাকাইয়া সহতর মুদ্রা 
দিল। নটের! জিজ্ঞাসিল, "আর্ধ্যে, আমাদিগকে কি কৰিতে হইবে? “তোমাদের অগম্য স্থান 
নাই ঃ তৌমঝা গ্রাম, নিগম, রাজধানী প্রভৃতি সর্বত্র গিয়া ভা! করিয়া সভ্যদিগের সন্গুথে 
প্রথমেই, আঁমি যে গীতটা শিখাইতেছি, তাহা গান করিবে।” ইহা বলিয়া শ্যাম! তাহাদিগকে 
গ্রথন গাথাটা শিক্ষা দিন এবং আবার বলিল, প্যদদি আধাপুত্র সেই সভায় থাকেন, তাহা হইলে 
তোমরা এই গাথা গাইলেই তিনি তোমাদের নঙ্ষে কথ! বলিবেন। তখন তোমর! তাহাকে 
বলিবে, আদি ভাঁন আছি; এবং তীহীকে সঙ্কে কবিষ্া আনিবে। বদি তিনি আসিতে না চান, 
তবে আমায় সংবাঁদ দিবে।” এইরূপ আদেশ দিয়া শ্যামা নটদিগকে পাথেন দিয়া বিদায় করিল। 
তাহারা বারাণদী হইতে যাতা করিয়া নানা স্থানে সভা করিল এবং শেষে এক প্রত্যন্ত গ্রামে 
উপস্থিত হইল। বোধিসত্ পলায় পূর্বক এই গ্রীমেই অবহিত করিতেছিলেন। নটেরা এখানে 
মতা করিয়া প্রথম শীত গাঁন করিল $-- 



রঃ চতুর্নিপাত। 

সর বসন্তে করবীর গুদ্ব রক্তপুষ্পে উ্ভামিত , 

গাঢ আলিগ্রনে . গীডিলে শ্বামারে দেখা কাম-বিষোহিত। 
মরিয়াছে শামা, এই ভয়ে তুমি করিযাছ পলাযন। 
আছে শাম! ভাল, এ সংবাদ দিতে আমাদের আগমন। 

ইহা শুনিয়া বোধিদত্ব একজন নটেব নিকট গিয়া! বলিলেন, "তুমি বলিতেছ শ্তামা! বাচিযা 
আছে» আমি কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি না।” এইরূপ আলাপ কবিবাব কালে তিনি দ্ধিতীয় 
গাথা বলিয়ছিলেন »- 

বাঁধুবেগ্ে পর্বতের হইযাছে উৎগাঁটন, 
বাধুবেগে পৃথিবীর ঘটিযাছে বিকম্পন, 
মৃত হাম! ভাল আছে ফিরি আমি এ সংসারে, 
হেন অসম্ভব বার্তা কেহ কি ধিশ্বান করে? 

ইহা শুনিয়া সে তৃতীয় গাথা বিল )-- 
মরে নাই শামা, পুকযাস্তবের  অংসর্গ নাহি সে চাষ, 
একীহারী হ'যে গখপানে চায় তোমার মেলনাশীয। 

ইহা গুনিয়। বোধিসত্ব বলিলেন, “মে জীবিত আছে বা না আছে, তাহাতে আমাৰ 
প্রয়োজন নাই। | 

আমার সংসর্গে শ্াম। পূর্বে নাহি ছিল, তবু মোর তরে দেই প্রাণাস্ত করিল 
পুর্ব প্রণযীর 7 তারে বিশ্বাস কি হয? কে ক'রে অধরবতরে ঞ্ব-বিনিময় ? 
কি জাঁনি কখন যদি অপরের তরে গাপিষ্ঠ। আমারও কভু জীবনাত্ত করে, 
তাই দুরতর স্থানে যাব গলাইযাঃ ' শ্টামারে সংবাদ এই দাও সবে গিয।। 

মটের! যাহ! যাহা করিয়াছিল ও শুনিয়াছিল, ফিরিয়া গিয়া শুামাকে জানাইল। শ্ঠামা 
ছংধিত হইল) কিন্তু নে পুনর্বার গ্রককৃতিগতবৃত্তি অবলঘনপুর্বক জীবন যাপন করিতে লাগিল। 

২৪০ 

[খাতে শাগ। সতাসণুহ ব্াথা। করিলেন। তাঁহ। শুনিযা সেই উৎকাঠিত ভিক্ষু শ্রোতা পত্তি-ফল প্রাপ্ত হইল। 
মদধধান--ভথম এই ভি্ষু ছিল মেই শ্রেটিপু। ইহাব পুর্ব পরী ছিল গ্াম। এবং আমি ছিলাম দেই চোর।] 

২৩১৯-তিভিন্র-জীতক্ক। 

[ কৌশাখীয নিকটবর্া বরিকা রাঁমে অবস্থিতিকালে শান্ত স্থবির রাহিলের সন্দ্ধে এই বখ| বলিয়ছিলেন। 
ইহার প্ত্যুৎশননবনত প্রিপধ্য্ত-জীতকে (১৬) বলা হইয়াছে। আধুগ্ানু রাহন শিক্ষাকাঁম, তিনি ধর্মদ্ঘদ্ধে অতি 

হচ্াচারী ; তিনি অবনতমন্তকে আচার্যেব আঁজ্ঞাপালন করেন-_তিক্ষুরা একদিন ধর্শসভায দগবেত হইয়া 

এইবপ বলাবলি করিয। রাহুলের গুণকীর্ডন করিতেছিলেন, এমন দমযে শান্ত! দেখানে গিয! তাহাদের আলোগমান 

বিষয় জানিঞেন এবং বলিলেন, “রাহুল পূর্বেও এইফপ শিক্দাকাম ও সুপ্মাচারী ছিল এবং দ্বিকন্তি না করিষা 

খ]চাথোব আজ্ঞা বহন করিত।' অনন্তর তিনি সেই অতীত কথ। আর করিলেন--] 

পুরাকাঁণে বারীপসীরাজ ব্র্দত্ের সময়ে বৌধিসব ত্াহ্মণকুলে জনাগ্রহণপূর্বাক বরঃগ্রাপ্তিব 

গর তগ্গশিলায় গিয়া বর্ববিষ্থায় বুৎপন হইগ্াছিলেন এবং সংসারত্যাগান্তে হিমবস্ত প্রদেশে 

গিয়া খষিংপ্রব্রজ্যা অবনধ্ধন করিযাছিলেন। তিনি সেখানে অভিজ্ঞ ও সমাপত্িসমূহ লাভ 

ববিয়া ধ্যানজ্থে মগ্ন থাকিতেন এবং এক বমণীয় কাননে বাস করিতেন। 

সেথানে দীর্ঘকাল অতিন্লাহিত কবিয়! তিনি লবণ ও অশ্্ন সেবন করিবার অভিগ্রায়ে এক 
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প্রত্যন্ত গ্রামে গমন করিলেন। তত্রত্য লোকে তাহাকে দেখিয়া অতি সন্থষ্ট হইল, লিকটন্থ 
অরণ্যে তীহাঁর জন্য এক পর্ণশালা নির্খাণ কবিয়া দিল এবং চীবরারদি পরিফ্কাবসমূহ দিয়া তাহাকে 
সেখানে বাঁস করাইল। 

এই নমরে উক্ত গ্রাঁদের এক শীকুনিক একটা! কোটুন! তিত্তিব * ধরিয়া উহাকে পথে 
বাথিয়া যত্রদহকারে শিক্ষা দিত এবং সতর্কতাব সহিত উহার রক্ষণাবেক্ষণ করিত। শাকুনিক 
তাঁহাকে বনের ভিতর লইয়। যাইত এবং তাহাঁব শব শুনিয়। বে সকল তিত্তির আমিত, তাঁহা- 
দিগকে ধবিত। 

তিত্তিব ভাবিল, “আমাৰ বৰে মুগ্ধ হইয়া আমাৰ অনেক জ্ঞাতিবন্ধু বিনষ্ট হইতেছে। ইহাঁতে 
আমি পাপার্জন করিতেছি।ঃ এইজন্য অতঃপর সে নীবব থাকিল॥ তিত্তির আর ভাকে ন! 
দেখিয়া শাকুনিক একখণ্ড বাঁশের ছারা তাঁহার মন্তকে আঘ'ত করিল। তিত্তির বেদনায় 
কাতর হইয়া ডাকিগনা উঠিল, শাকুনিকও পূর্ববৎ তাহারই সাহায্যে অন্য তিত্তির ধরিয়া! জীবিকা 
নির্বাহ করিতে লাগিল। 

ইহাব পর তিভ্তির'ভাবিল, “আমার ত এমন অভিপ্রায় নহে যে, এই তিদ্ভিরগুদ! মরুক। কিন্ত 
ইহাতেও আমার পাঁপ হইতেছে না৷ কি? আমি না ডাকিলে ইহার! আমে ন1; আমি ডাকিলে 
ইহারা আসে। যাহারা আমে, সকলেই এই শাকুনিকের হস্তে বিনষ্ট হয়। ইহাতে আমার 
গাগল্পর্ণ হয়, কি লা হয়? তাহার এই সংশয় ছেদ করিতে পারে, তিত্তির এরনপ একজন 
পণ্ডিতেব অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইল। 

ইহার পর শাকুনিক একদিন বু তিত্তির ধরিয়! নিজের ঝুঁডি পুরিল, জস পান করিবার 
নিমিত্ত বোধিসত্বের আশ্রমে গিয়া পঞ্জরখানি বোধিনত্বের নিকটে রাখিল এবং জল পাঁন বিয়া 
বালুকার উপর নিদ্রা! গেল। তাহাকে নিদ্রাভিভূত দেখিয়। দীপক তিত্তির স্থির কবিল, আমি 
এই তাগনকে আমার সংগয়-সত্ন্ধ প্রশ্ন কৰিব । ইনি যদি জানেন, তাহা হইলে সদুত্তর দিবেন 
অনন্তর দে পঞ্নরের মধ্যে থাকিয়াই প্রশ্নাকাবে প্রথম গাথা বলিল £-_. 

আছি সুখে ॥ অন্ন জল যখন ঘা! চাই, পথ্যাপ্ত প্রমাণে আমি তখন(ই) ভা" পাই । 
কিন্তু ওনি রব মের জতিবদ্ুজন আমি হেথ। মার যাষ, দোখি অনুঙ্গণ। 
হাঁয়। হায। এ যে মোর বিষম বিপত্তি। বদ হে পঙিত, মোর কি হইবে গতি। 

এই প্রপ্ণের মীমাংসার জন্য বোধিসত্ব দ্বিতীয় গাঁথা বলিলেন £-- 
শাকুলিক হাতে পড়ি হযেছ নিথিত্ত মাত্র ঃ 

রর পাঁপইচ্ছা। নাহি তব খনে : 
আছ গাঁপে অপ্রবৃত্ত, সাধুইচ্ছা-প্রণেদিত , 

গাপ ভৌমা শর্শিধে কেমনে? 

ইহা শুনিয়া তিত্তির তৃতীয় গাথা বলিল ৫. 
গনি রব জ্ঞাতি সব আসিযা হেথায় প্রতিদিন শাকুনিক-হাতে মার! যায়? 
আসার(ই। কারণে লয় পা জ্ঞাতিবুন এ মন্দেছে চিত্ত মোর হযেছে ঝাকুল। 

তখন বোধিসত্ব চতুর্থ গাথ। ঝলিলেন :-- 
নাই পাঁগ-ইচ্ছা মনে, শুদ্ধমতি, উদামীন 

রি তুমি শুধু হেয়িছ লয়নে 
করিতেছে অবিরূত শাকুনিক পাগ মত, 

পাঁপ তৌম! শর্শিবে কেমনে? 

* মুঝে 'দীপকতিত্তিরং আছে । 'দীগক' শের অর্থ-দ্বদ্ধ ২য় খণ্ডের ১*২ পৃষের গাদটাকা। রা | 
গত 



৪২ চতুনিগাত। 
সা 

বোঁধিমত্ব তিত্তিরকে এইরূপে গ্রবোধ দিয়াছিলেন। তিত্তিরের মনে "পাপ কবিতেছি, বলিয়া 
যে আশস্কা জিযাছিল, বোধিদত্বের উপদেশে তাহ! বিদুরিত হইল। অতঃপর ব্যাধ নিদ্রাতাগ 
কিয় বোধিসতকে গ্রনিপাতপুর্বক পঞ্জর লইয়া! গ্রস্থান কবিল। 

[নদবধান-_তখন রাহুল ছিল দেই ভিত্তির এবং আমি ছিলাম দেই তপন ] 

৩২০--স্ত্যাগ-জীভতিক্চ|* 

[শাপ্ত। জেতবনে অবস্থিতিক।লে জনৈক ূত্থামীকে উপলক্ষা করি৷ এই কথা বলিয়ছিলেন। এই ব্যাধির 
কেন গললীগ্রামে কিছু প্রাগা ছিল। তাহ! আদায় করিবার জন্য 1 তিনি মন্ত্রী মেখানে গন করিয়াছিলেন। 
সেখানে তিনি প্রাপ্য অর্থের পরিবর্তে একখান। কট পাইলেন, গরে লইয়! যাইবেন এই অভিপ্রায় উহ! এক 

গৃহস্থের বাড়ীতে রাখিয়। দিলেন এবং আবীর অভিমুখে ফিরিয| টলিলেন। গথে ডীহার| একট| পর্বত দেখিতে 
গাইলেন। ভীহার ভাঁধ্য! বলিলেন, "এই পাহাড়ট! যদি নৌগার হয়, তাহা হইলে আমায় কিছু দিযেন বি?” 

ভূ্ামী বলিগেন, “তুমি পাবার কে? ভোমায় কিছুই দিব ন1।” এই উত্তবে রমণী বড় দুঃখিত হইলেন। তিনি 
ভাবিপ্লেন, 'এই ঘাক্তির হদয় কি কঠোর। এই পাহাড়! দার হইলেও আমায় কিছুমাত্র দিবে ন! বলিতেছে।' 

অনস্তর এই দল্পতী জেতবনের নিকটে উপস্থিত হইয়! জন পান করিবার অভিপ্রাধে বিহারে প্রবেণ করিলেন 
এবং দেখানে গিয়া জন পান করিলেন। এদিকে শীত সেইদিন প্রভাষকালেই বুঝিভে পারছিলেন, ইহাদের 
শ্লোভাপত্তিফলগাঁনের মময় উপস্থিত হই্যাঁছে। তিনি ডাহাদের আগমন-প্রতীক্ষায় গ্কুটারে পরিবে: উপবেধন 
ক্ষরিয়াছিলন; তাহার দেহ হইতে ষড বর্ণ বৃদ্ধরস্থি বিকীর্ণ হইতেছিল। 

ভূত্মামী ও তাহার ভার্চ| জল গান করিয়া শান্তার নিকটে গেলেন এবং তাহাকে এণিগাপুর্বক আপন গ্রহ 
করিলেন। শা ভ।হাকে প্রতিদ্)যণ করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোঁমর! কোথা গিয়াছিলে?” “আমাদের 

কিছু গাঁওন! ছিগ; তাহা আদায় করিবার জন্য গিয়ছিণাম।” শী! তৃত্বামীর ভার্াকে সম্বোধন করিয়া যলিরেন, 
“উগ।সিফে, তোমার গতি তোমার হিতাকাজ্ষী ও উপকারী ত?” রমদী উত্তর দিলেন "ভাত্ত আমি ইহার সঘ্ধে 
শ্নেহদীলা, কিন্ত ইনি আমীর প্রতি নিঃন্সেহ। আজ একটা! পর্বত দেখিয়া ইহীকে জিজ্ঞাসা করিয়/ছিলাম, ঘট এটা 

গ্বদূময হয়, তাহ। হইলে আমাকে ইহা হইতে কিঞ্চিৎ দিবে ত? কিন্তু ইহার হৃদয় এমনই কঠোর যে, তাহার 
উত্তরে বলিয়াছিলেন, তুমি কে? তোমাকে কিছুই দিব ন1।” “উগামিকে, তোমার স্বামী এইরূপই বলেন বটে, 
কিন্ত যখন ইনি তৌমার গুণ স্মরণ করেন, তখন তোমাকে সকলের উপর প্রভু দিষ| থাকেন।* স্বামী, স্ত্রী 
উত্তয়েই প্রার্থনা করিলেন, "ভদস্ত, আমাদিগকে বুঝ/ইয়া বলুল”। তখন শান্ত! নি্লিথিত অতীত বৃত্তান্ত 
থলিতে লাগিলেন 1] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ বরক্ষাত্রের সময়ে বোধিসত্ব তাহার সর্বক্কতাকার অগাত্যেব পদে 
নিধুক্ত ছিলেন। বাঁজার পুত্র উপরাজ হইয়াছিলেন। একদিন তিনি পিতাঁকে অর্চনা করিবার 
নিমি যাইতেছিলেন, এমন সময়ে রাজা তীহাকে দেখিয়া ভাবিলেন, “কে বলিতে পারে, এই 
গুক্রই সুবিধা পাইলে আমার অনিষ্ট করিবে না? $ অনন্তর তিনি পুত্রকে ডাকিয়া! বলিলেন, 
গ্যত্স, আমি যতকান জীবিত থাকিব, ততকাল তুমি নগরে বাস করিতে পারিবে না) তুমি 
এখন অন্তত গিয়া বান কর পরে, আমার জীবনান্তে রাজত্ব কবিবে।” প্রানজপুত্র ণ্যে আজ্ঞা” 
বলিয়া নিজের গ্রধানা স্ত্রীকে মর্গে লইয়া বারাণসী হইতে নিজ্ঞাত্ত হইলেন এবং এক প্রত্যন্ত 
গ্রামে গিয়া সেখানে পর্ণশালা নির্মাণপুর্বক বন্ত ফলমূলে জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন। 

« যাহ! অনাধানে ত্যাগ করা যাইতে গাঁরে, অর্থাৎ যাহ! দিলে নিঙ্জের কোনই অভাব বৌধ হয লা। 
1 উদ্ধীরং সাষেমূমামি ইতি--উদ্ধীন-্পাওম , ইহা হইতে বানাল! 'উধার' ( কর) হইযাছে। 
£ অনিতাড় (২৩৫) জীতকেব পাদটীকা! দ্যা 
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কালক্রমে রাজ! হ্ষদত্তের মৃত্যু হুইল। উপবাজ নক্ষত্র দেখিয়া তাহাব প্রাণবিয়োগের 
কথ| জানিতে পারিলেন, এবং বাঁরাণদীব অভিমুখে যাত্রা করিয়া পথে এক পর্বত দেখিতে 
পাঁইলেন। তীহার ভার্ধা বলিলেন, “আর্ধাপুত্র, এই পর্বত যদি সুর্ণময় হর, তবে আমাকে 
ইহার কিঞ্চিৎ দিবেন কি?” ইহার উত্তরে বাজপুত্র বলিলেন, প্তুমি কে? তোমাকে কিছুই 
দিব না” বুমণী এই বথা শুনিয়া অতিমাত্র দুঃখিত রা ,ভাবিতে লাগিলেন, তাই ত, 
আমি ন্নেহবশতঃ ইহাকে ত্যাগ কবিতে পারি নাই, সেজন্য বনে পর্যন্ত ইহাব অন্ুগমন 
করিয়াছি, অথচ ইনি এমনই কঠোঁরহৃদয় বে, এখন এই কথা বলিতেছেন! বাজা! হইয়াই 
বা ইনি আমার কি ভাল করিবেন ?” 

বর্ষদত্তকুমীর বাঝাণসীতে গিয়া বাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেন এবং উক্ত রমণীকে অগ্রমহ্ষীব 
পদ দিলেন। কিন্তু রমণীর ভাগ্যে 'অগ্রমহিষী” এই নামমাত্রই লীভ হইল, রাজ! তাহার সম্বন্ধে 
অন্য কোন সম্মান বা সংবর্দনার বাবস্থা কবিলেন না, এমন কি তিনি জীবিত আছেন, ব] না 
আছেন, সে সন্বর্ষেও কোন সংবাঁদ বাঁথিতেন না। 

রাঁজীব এইবপ আচরণ দেখিয়া বোধিসত্ব ভাবিতে লাগিলেন, “এই ব্রমণী বাঁজার উপকারিক, 
রাজার জন্ত ইনি নিজেব ছুঃখকে তুচ্ছ জান কবিয়া বনবামিনী হইয়াছিলেন $ বাঁজা কিন্তু ইহাকে 
ভুলিয়া অন্ত রমণীদিগের সহিত নুখসন্ভোগে বত। যাহাতে অগ্রমহ্বীই সকলেব উপৰ প্রভূত 
লাভি করিতে পাঁবেন, আঁমীকে তাহাঁব ব্যবস্থা! কবিতে হইবে।* অনন্তর একদিন তিনি অগ্র- 
মহিবীর লঙ্গে দেখা করিয়া তাহাকে প্রণিপাঁতপুর্বক বলিলেন, পদবি, আমি আঁপনার নিকট 
একমুষ্টি অন্গও পাই না৷ আপনি কি নিমিত্ত আমাদিথকে একেবারে ভুলি! গিয়াছেন এবং এমন 
নটর হইয়াছেন ?* অগ্রমহিধী বণিলেন, «বাবা, আমি যদি পাইতাম, তাহা হইলে আপনা- 
দিগকেও দিতাম। আমি যখন নিজেই কিছু পাই না, তখন আপনার্দিগকে কি দিতে পারি? 
রাজ! এখন আমাকে কি দিয়া থাকেন, বলুন ত। বনবাঁম হইতে ফিবিবাঁব কালে পথে একটা 
গর্বতি দেখিয়া জিজ্ঞাস করিয়াছিলাম, এই পর্বতটা যদি সুবর্ণময় হয়, তবে আমায় ইহার কিঞ্চিৎ 
দীন করিবেন কি না? এই উত্তরে আপনাদের বাঁজ। বনিয়াছিলেন, তুমি কে? তোমায় 
কিছুই দিব না।” 

বোধিনত্ব জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি বাজার সন্ুখে এ কথা বলিতে পারিবেন কি?» 
অগ্রমহিধী বলিলেন, «কেন পাঁরিব না?» ৭বেশ কথা, আমি রাঁজাব নিকটে থাকিয়। আপনাকে 
জিজ্ঞাসা করিব, আপনি এই নব বখী বলিবেন।* অগ্রমহিধী বলিলেন, দ্বেশ বাবা, 
তাহাই করিব ।৮ 

॥ অতঃপর অগ্রমহিধী যখন রাঁজীকে গ্রণাঁম কবিতে গিয়া দীড়াইয়। আছেন, তখন বোধিস্ 
বলিলেন, "আধ্যে, আমরা আপনাঁব নিকট কিছুই পাই ন1।” অগ্রমহিধী ঝলিলেন, প্বাবা, 
আমি যদি পাইতাম, তাহ! হইলে আপনাদিগ্রকেও কিছু কিছু দিতাম। আপনাদেব রাজাই বা 
আমাকে এখন কি দিয় থাকেন? আমরা যখন বন হইতে ফিবিতেছিলাম, তখন পথে একটা 
গর্বত দেখিয়া বলিয়াছিলাম, 'আর্য্যপুত্র, এই পর্কতট। ঘটি সুবণমিয় হয়, তবে আমীকে ইহার 
কিঞ্চিৎ দিবেন ত?' ইহার উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, “কে তুমি? তোমায় কিছুই দিব না! 
বিবেচন! করিয়া দেখুন ত, সীমান্য মুখের কথায়, যাহা তিনি অক্লেশে দীন করিতে পারিতেন, 
ভাহাও তিনি দিতে গারেন নাই!” অনন্তর তিনি নিয়লিখিত গাথায় এই বৃত্বান্ত আরও স্পষ্ট 
বরিয়। বলিলেন $-- 



৪৪ চতুনিপাত। 

মুখের কথায় মাত্র হয় যে সহ দান, 

/ তাহাও আমাকে ইনি কভু নাহি দিতে চান। 
পর্বত তোমায় দিনু, শুধু এই কটা কথা 
সুখে ন| সরিন এ'র, পাইনু হদয়ে বাথ! । 

মুখের কথায় দান যে জন করিতে নারে, 
অস্ত দান তাঁর কাছে কেহ কি পাইতে গারে? 

ইহ! শুনিয়া রাজা দ্বিতীয় গাঁথা বলিলেন £-- 
/ করিতে পারিবে যাহা কর তা শ্বীকার; অস্বীকাব কর যাহা অসাধা তোমার! 

অঙ্গীকার কবি যে না| করে সম্পাদন, মিথ্যাবাদী বলি তারে নিনে সাধুর্রন। 

ইহা শুনিয়া বাণী কৃতাঞলিপুটে তৃতীয় গাঁথা! বলিলেন -- 
/ পাইল! অশেষ দুঃখ অরুণো যখন, সত্যের সেবায় রত ছিল তব মন। 

মত্যধর্সে দৃচমতি তব, নরগতি;  পতোর প্রভাবে তুমি লভিবে সম্গতি। 

মহিষীব মুখে রাজার এইবগ গুণগান শুনিয়া বোধিসত্ব নিক্ললিখিত গাঁথা মহিষীর গুণ 

কীর্তন কবিলেন ঃ-- 
5 ছুর্দিনে মহান্য গরি তপদ্িণীবেশ. সহিলেন ন্বামিনহ বদবাস কেশ, 

উদদিল সৌভা গানুধ্য যখন আবার, স্বামীর সখেতে ধার আনন্দ অপার ; 
তিনিই পরমা ভার্যা, রমণী-রতন, ্ববাংশে সদৃদী পরী তোমার, রাজন 

ইহা বলিয়া বোধিসত্ব মহিধীর গুণ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন_“মহারাজ, আপনার যখন 

ছুঃখের দিন ছিল, তখন ইনি সেই ছুঃখের ভাগ গ্রহপূর্বাক অরণ্যে বাস কবিয়াছিলেন ? অতএব 

ইহার সমূচিত সগ্মান কর! কর্তধ্য।* বোধিসত্বের কথীয় মহিষীর গুগগ্রাম রাজার স্থৃতিগথে 

উদ্দিত হইল; তিনি বলিলেন, প্পর্ডিতবর, আঁগনার বচনে এখন দেবীর গুণের কথা আমাব 

মনে পড়িয়াছে ৮ অনন্তর তিনি মহ্ধীকে সর্কাবিধ পরশবধ্যের অধিকার দান করিলেন। 

“আপনার দয়াতেই বাণীর' গুণের কথ! আমার ন্মরণ হইয়াছে” বিয়া বৌধিসত্বকেও তিনি প্রচুর 
উপহার দিয়া পরিতু্ট করিলেন। 

[কথাতে শাগু! সত্যসমূহ ব্যাথা করিলেন। তাহা গুনিয়! দেই দক্পতী শোতাপত্তিফন খাপ হইলেন। 

সমব্ধান--তখন এই ভূষ্বাগী ছিল বারাণমীর দেই রাজা। এই উপাদিক! ছিলেন দেই গাজমহিবী এবং আমি 

ছিলাম নেই পণ্ডতামাত্য। ) 

, £এই জাতকের সহিত দ্বিতীয় খণ্ডের পুটভ-জীতক (২২৩) তুলনীয়। 

৩২১- কুটীদুক-জাতিক। 

' [এক দহর ভিন স্থবির মহাকাগ্ঠপের পর্দশালা পৌড়াইয়া দিয়াছিল। শীস্ত। জেতবনে অবস্থিতিকালে তাহীর 

ন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তসানবন্ত-র্মিত ঘটনা রাঁজগৃছে হইযাঁছিল। ভখন নাঁকি মহীকাঁগ্চগ 

্নাজধৃহের নিকটবর্তী অরণাকুটিকাঘ বাস করিতেছিলেন। দুইজন দহর ভিক্ষু ভাহার সেবা শুশ্রাষ। করিত। 

ভাহাদের একজন স্থৃবিরের উগকাঁরক, অপর জন ছুব্ত * ছিল। প্রথম ব্যক্তি স্থবিরের সেবার জনা যখন যাহ! 

কবি, দ্বিতীয় বাতি, তাহ! ঘেন সে নিজেই করিয়াছে এইবপ বুঝাইবার চেষ্টা ক
রিত। প্রথম থাকি সবিরের মুখ 

ঘুইবার জল আ'নিয! রাখিলে, ফিতীষ বাতি তাহার নিকটে গিয়! প্রণাম করিয়া ব
লিত, পতন্ত। জল রাখা হইয়াছে, 

* মুলে “বত? এই পদ আছে। 'বত্ংস্ভিকুদিগের চতুরদশবিধ কর্তব্। ছুবত্ত্ষে এই সকণ 

ক আছেন বে। অগর ভিক্ষু এই জাতকে “বতদম্পর' বলিযা বর্ণিত হইয়াছে। 
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আঁপনি মুখ ধুন:” প্রথম ব্যক্তি বরাকালে শহ্যাআগ করিয়। পরিবেণের চারিদিক্ ঝট দিয়া রাখিত, কিন্ত 

সথবিরের যখন বাহিরে আঁসিবার সময় হইত, তখন দ্বিতীয় ব্যক্তি এখানে সেখানে সন্মার্জনী প্রহীর করিয়া দেখাইত 
যে, মনে যেন নিজেই বট দিতেছে। 

একদিন মুবৃতত দহর ভাবি, 'এই ছূ্বত্ত, আমি যাহা করি, তাঁহা নিজের কাজ বলিয়া গ্রতিগাদন করে, 
ইহা'র শঠতা ধরাইয় দিতেছি।' অনন্তর দুর্বত্ত একদিন খ্রাম হইতে ভৌজনাস্তে ফিরিয়। নিত্রিত হইলে স্ববৃত্ত 
ছবিরের ম্বীনের জল গররূম করির! পিছনের কৃঠরীতে রাখিয়! দিন এবং একনালি * মাত্র জল উনানে চাঁপাইযা 
রলাখিল। এদিকে দুর্বৃত্তের নিদ্রীভঙ্গ হইলে সে খ্িয়া দেখিল জল হইতে বাম্প উঠিতেছে। সে ভাঁবিধ, অপর 
ভিক্ষু জল গরম করিয়। স্নানের ঘরে রাখিয়াছে । এবং তাঁডাতাড়ি স্থবিরের দিকট গিয়া বলিল, "ভদন্ত, স্নানের 
ঘরে গরম জল দাঁথ হইয়াছে ; আগনি স্নান করুন।” স্থবির বলিলেন, "আচ্ছা, স্নান করিতেছি।” কিন্তু 
তাহার সহিত মানের ঘরে থিয় তিনি গরম জণ দেখিতে পাইলেন না। তখন ভিনি লিজ্ঞামিলেন, “জল কৌ থা?” 

তখন দুরবত্ত ছুটিষা। অস্নিশীনঁয় গেল এবং শৃন্যপরায গাঁত্র যে অল্প জল গরম হইতেছিল, তাঁহার মধ্যে ওডং 
নামাইয়া দিল। শৃন্তগাত্রের তলে ওড়ং লাগায় ঠক্ করিযা শব্ব হইল। তদবধি লোকে এই দুর্ব ত্বকে “উদঙ্ক- 
শবক" এই আখ্যা দিল। 

এদিকে দ্বিতীয় দৃহব ভিন্মু তখন্ই পিছনের কুঃঠরী হইতে জল আনি। স্থবিরকে স্নান করিতে অমুরৌধ করিন। 
স্থবিব উদদস্থশবঁকের ছুর্ব্ ত্বত! বুঝিতে গারিলেন। সে যখন মন্ধযার দমযে তাহার সেবার জন্য উপস্থিত হইল, 
তখন তিনি তাঁহীকে বলিলেন, "দেখ, শ্রমণের পক্ষে ঘ্বক্ৃত কর্ধাকেই নিজে করিযাঁছি, ইহা বল! উচিত; ইহার 
বিগরীত আচরণ করিলে তিনি জানিয়। শুনিয়। মিথ্যাবাদী হন। অতএব এখন হইতে তুমি এরূপ অবৈধ 
আচরণ করিও না।” ইহাতে উদস্ধশবক এত তুদ্ধ হইল যে, গরদিন্ মে স্থবিরের সহিত ভি্ষীচর্যায় গেল না। 

স্থবিব মে দিন অন্য একজনকে লইয়। ভিন্মাঁয় গেলেন। এদিকে উদ্স্শবাক স্থবিরের একজন ভক্তের বাড়ীতে 

উপস্থিত হইল। ভক্ত জিজীসা করিল, "ছবির কৌথায়?* উদস্বশবক বলিল, "তিনি বিহীরেই আছেন; তীহার 
অনথ করিয়ীছে।” "্ভীহাঁর জন্য কি কি দ্রবা চাই?” “অমুক প্রব্য দিন, অমুক দ্রব্য দিন,” ইহা! বলিয়া উদ্- 
শবব এ কল দ্রব্য লইয| নিজের কচিমত এক স্থানে গেল এবং সেখানে মস্ত তৌজন করিযা বিহারে ফিরিন। 

ইহার গরদিন স্থবির নিজে প্র বাঁড়ীতে গিয়! উপবেশন করিলেন। বাঁড়ীর লোকেরা! বলিল, "আপনার অহ্থ 
করিয়াছে? আপনি ল| কি কাল বিহারেই ছিলেন? আঁময়। অমুক্ধ দহর ভিক্ষুর হাতে দদাপনার জন্য ভোজ দ্রব্য 
প্রেরণ করিয়া ছলাম। আপনি তাহা আহার করিয়াছিলেন ত?" স্থবির এ প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, 
তিনি আঁহারান্তে বিহারে ফিরিয়া গেলেন এবং ষন্ধাঁকাঁলে যখন উদস্ছশবক তাহার মেবার জন্য উপস্থিত হইল, 
তখন তাহাকে সন্বোধনপুর্ধবক বলিলেন, “দেখ, শ্রাম্ণের, অমুক গমের অমুক বাডীতে গিযা তুমি জীনাইয়ছিলে, 

আমর অন্ত এই এই দ্রব্য চাই; কিন্তু শেষে ন!কি তুমি মেই সমন্ত দ্রব্য নিজেই ভোজন করিয়াঘিল? ভিক্ষু 
গন্ে এবপ ববাগৃবিজ্ঞা্ডি। নিতীন্ত অসঙ্গত । সাবধান, আর কখনও এরূপ অনাচার করিও না।” ইহাতে 

উদস্কশব্বক স্থবিরের প্রতি অতিমাত্র জাতক্রোধ হইল। নে ভাবিল, এই গ্বৃবিরট1 কাল একটু জঙ্গের জন্য আমার 
সহিত কলহ করিয়াছে। এখন আবার, গত কল্য ইহাম্ ভক্তের বাড়ীতে যে একমুষ্টি অন্ন গ্রহণ করিয়াছি, তাহ! মহা 
করিতে না পারিযা কলহ করিতেছে । আছ্ছা, দেখ! যাবে, ইহার সম্বন্ধে এখন কি কর্তব্য অনন্তর পরদিন 
যখন স্থবির ভিক্ষায় বাহির হইলেন, তখন মে মুদৃগর লইয়। সমস্ত ভোঁজনপাত্র চূর্ণ বিচর্ণ করিল এবং পর্ণগালাখানি 
দগ্ধ করি পলীইয়। গেল। এই পাপিষ্ঠ যতদ্দিন জীবিত ছিল, ততদিন ন্রলোকেই প্রেতের ম্যার বাদ করিত; 
সে ক্রমশঃ শীর্ণ হইয়া প্রাণতাগ করিল এবং অবীচি মহানরকে পুনর্জন্ম প্রাণ্ড হইল। তাহার অনীচারের কথাও 
লোকমমাজে প্রকাশ গাইল। 

একদিন ঝাজগুহের কতিগয় ভিক্ষু আবন্তীতে গ্রমন করিলেন। ভীহার। ভিন্মুদিগের মাখারণ শালীয় গাত্রচীবর 
রাখিয়া শান্তাব নিকটে গেলেন এবং তীহাকে প্রথিপাতপূর্বক আদন গ্রহণ করিলেন। শীঘ্তা! তাহাদিগকে গ্রীতি- 
সম্ভাষণ করিযা ভিজ্ঞাসিলেন, “তোমরা কৌথা হইতে আঁদিতেছ ?" “ভন্ত, আমরা রাঁজগৃহ হইতে আসিতেছি।” 
“মেখানে এখন কোন্ আচধ্য ধর্দ শিক্ষা দিতেছেন?” "স্থবির নহীসান্ঠীগ 1” “কাপ্যগ ভাল আছেন ত?* “তিনি 

ক নালিলপ্রন্থ-৪ বুড়ব-৯৬ তোলা! 

1 ভিসা গৃহস্ের ঘারদেশে কেবল দীডাইবেন , কখনও বাক্যে বা অঙগভঙ্গী ছারা পরার্থন। জানাইফেন না। 
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স্থথে আছেন বটে! কিন্ত াহার এক সার্ধবিহারিক তাহার উপদেশে তুদ্ধ হইয়া তীহার পর্ণশালা পৌঁড়াইঘাছে ও 
পলায়ন করিয়াছে ” ইহা শুনিযা শীস্তা বলিলেন, "দেখ ভিঙগুগণ, এবপ বুর্খের মংসর্গে না থাবিয়! কাশ্যপের 
পক্ষে একাকী থাকাই ভাল ছিল।” ইহা! বলিঘ। তিনি ধর্দপনের * নিম্নলিখিত গাথা! বলিলেন _ 

ধর্দপে যবে তুমি কর বিচরণ, সারধানে করিবে সঙ্গীর নির্বাচন । 
সদৃশ তোঁমার মিলে, কিং! শ্রেষ্ঠ গুণে তীহার(ই) সংর্গ তুমি খু'জিবে যতনে 
পা গাইলে হেন জদ একাকী থাকিবে, ধূর্বের মংসর্স তবু দর্বধদা ত্াজিবে। 

ইহার পর শান্তা পুনব্বান সেই ভিকষুদিগকে মহ্বোধনগূর্বক বলিলেন, "দেখ ভিদুগণ, এই কুটারদাহক যে 
কেবল এ জনেই উপদেষ্টার উপর ভুদধ হইযাছে, ভাহা নহে, পূর্বেও এইবপ হইছিল ।" অনন্তর তিনি সেই 
অতীত কথ! বলিতে লাগিলেন ₹--] 

পুরাঁকালে বাঁরাণদীরাজ ব্রগ্ধদতের দমষে বোধিসত্ত শূর্সিল বিহদযোনিতে + জন্মগ্রহণ 
কবিগ্নাছিলেন। বযঃগ্রান্তিব পর তিনি হিমবন্ত প্রদেশে নিজেব মনৌমত এক কুলীয় নির্মাণ 
করিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এ কুলাঁয় এমন সুগাররপে প্রস্তুত হইয়াছিল যে, উহার মধ্যে 
বৃষ্টির জল গ্রবেশ করিতে পারিত না। 

একদা বর্ষাকালে অবিবাম-ধারাম বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তাহাতে এক মর্কট এমন কাতর 
হইয়াছিল যে, শীতে তাহার দাত ছুপাট ঠক্ ঠক করিতেছিল। এই অবস্থায় সে গিয়া বোধিসত্তেব 
অবিদুরে দীড়াইয়। ছিল। বোধিনন্ব তাহাকে এইবূপ কাতিব দেখিয়া তাহাৰ নহিত আলাপ 
করিবার কালে গ্রথম গাথা বলিলেন £-. 

হস্ত, গাঁ? আর মস্তক তোমার মানুষের মত দেখিবায়ে পাই? 
ভবে কি কারণ, বন হে, বানর, খ]কিবাঁর তব স্থান কোন নাই? 

ইহা গুনিয়! বানর দ্বিতীয় গাথ! বলিল £-- 
হস্ত, 17 আর মত্তফ আমার মানুষের মত সভাই, শৃ্গির ; 
মানুষের যাহ। শেঠ অধিকার, দেই প্র্ঞ। কিন্তু বিধি নাহি দিল। 

তখন বৌধিসব অপর গাথা ছুইটা বলিলেন £-_ 
লঘুচেতা, সদ চিত্ত' অস্থির যাহার/ অনিষ্ট ঘটদে যার আনন্দ অগার, 

রঃ বর্ববদা। চধলমতি, হেন অভাগ্থার ভাগ্যে হথভোগ, বল, হবে কি প্রকার? 

তযজ নিজ কুদ্ভাও, করিয় যতন কর চেষ্টা হইবারে পীপগরায়ণ । 
তা হ'দে অটিরে করি কুলাধ নির্দাণ শীত-বাঁত হাতে তুমি গাঁধে পরিভ্রাণ। 

ইহা শুনিয়া মর্কট চিন্তা করিতে লাগিল, “পাখীটা এমন কুলীয়ে বগিয়া আছে যে, তাহার 
মধ্যে বৃষ্টির জল যাইতে গারিতেছে ন। মেইজন্তই এ আমাকে দ্বার সহিত এইরূপ বণিতেছে। 
আচ্ছা, আমি ইহাঁকে এই সুখেব বাসায় আর থাকিতে দিতেছি না! অনস্তব সে বোধিসত্বকে 

ধরিবার জন্য লাঁফ দিল; বোধিমত্ব উড়িয়া অনাত্র চলিয়া গেলেন? মর্কট তাহার কুলায় ভাগিয়া 
ও চূর্ণ বিচু্ণ করিয়া প্রস্থান করিল। 

[বমবধান--তথন এই পরশীলাদাহক ছিল সেই ম্ট এবং আসি ছিলাম সেই শৃঙ্গির বিহঙ্গ ] 

চুভীগঞতন্ত ১৮ অস্থানে উপদেশ দেওয। মুর্থতার কাজ, ইহা শিক্ষা দেওয়। গবতন্্কারের উদে। 

কথাঁসরিৎসাগরেও এইবগ একটা আখ্যায়িক! আছে। 

* বাবাঃ ৩১। 
+ শৃঙ্গিল বিহস্গ কি, তাহ বুষিতে গারিলাম না। পঠিত 'সহিল'। কিন্ত ইহারও অর্থ হুঝা যাথ না। 



৩২২স-দ্দভ-জাতক । ৪৭ 
৯৯৯৭৯৯৯৮৯১১ 

৩২২ দদেদভ্ড-জীতিক্ক ।* 

[শান্তা জেতবদে অবস্থিতিকালে তীর্থিকদিগের সনে এই বখ! বলিয়াছিলেন। তীর্থিকের নাকি জেতবনের 

পুরো'ভাগ্ নানা স্থানে কট কময় শহা] গস্তুত করিয! তাহাতে শুইয! থাকিত, গডীয়ি 1 সাধন করিত এবং আরও 

মানীপ্রকার মিথ্যা তপস্তা করিত । একদা বহুদংখাক ভিদু শ্রাবন্তীতে পিওচব্য। করিয়া জেতধনে 

ফিরিবান সময়ে এই মিথ তগন্তা দেখিযা! শীস্তার নিকটে গ্িখ। জিজ্ঞাম! করিলেন, '*ভগবন, তীর্থিক মগ্দিগ্ের 

এইবপ তপশ্যরণে কোন হুফল আছে কি ৮” শীস্তা বলিলেন, 'তীধিকদিগের এই সমস্ত কঠোর'্রতি হোন 

হযল ঝা বিশিষ্ট গুণ লাই। সুগ্র বিচার করিয়া দেখিলে, ভীলরূপে পরীক্ষা, করিলে দেখা যায, এইবগ তগশ্চরণ 

মলন্তুগেব উপরিহ বস -মদৃশ, কিংবা শশকক্রত ধূপধাপ-গযাসদৃণ।" ইহা শুনিয়া ভিগগুর। বলিলেন, "ভাত 
ধুপুধাগ-শব্বমদৃণ' কি, তাহা, আমরা জীনি ন!। দয করিয। ব্নুন।" ভীহাদের প্রার্থনার শান্ত! তখন মেই 
অতীত কথা বলিতে আস্ত করিলেন ২--] 

গুরাকালে বাঁরাণমীবাজ ব্রহ্ষদত্তের সময়ে বোধিসত্ব গিংহযোনিতে জন্মগ্রহণপূর্বক বং 
গরাণ্ডিব পৰ এক অরণ্যে বাস কবিতেন। তখন পশ্চিম সমুদ্রেব তটে এক বন ছিল; 
তাঁহীতে অনেক বি্ধ ও তীলবৃক্ষ জন্নিয়াছিল। একটা বেলগাঁছের গৌঁডায় একটা তানের 
চাঁব৷ উঠিম্াছিল। একটা! শশক তাহার তলে বাস করিত। সে এক দিন চরিধা স্বীয় 
বাসস্থানে ফিরিয়া আসিল এবং তাঁলপর্ণেব নিম্নে উপবেণন করিয়া ভাবিতে লাগিল, “এই 
গৃথিবীটার যদি ধ্বংস হয়, তবে কোথায় থাকিব সেই সময়ে একটা বিফল তাঁলপতের 
উপরে গতিত হইল। শশক দেই শব্ধ গুনিষা ভাবিন, “তাই ত, পৃথিবীর নিশ্চয় ধ্বং 
হইতেছে সে এক লন্ফে পলায়ন করিল, একবারও পশ্চাতে ফিরিয়া দেখিল না। নে 
মব্ণভয়ে অতি বেগে গলাগনন কবিতেছে দেখিয়া, আঁব একটা শপক জিজ্ঞাসা করিল, «কি হে, 
তুমি এত ভীত হইয়৷ পলায়ন করিতেছ কেন?” সে উত্তর দিল, “ভাই, আণীকে আব জিজ্ঞাস! 
কবিও নাঃ তখন অপর শশকও “ভাই কি হইয়াছে, ভাই কি হইয়াছে” বলিতে বলিতে, 
তাহার পম্চাৎ পণ্চাং ছুটিল। প্রথম শশক তখন একটু থামিল, কিন্ত গশ্চাতে দৃষ্টিপাত ন! 
কবিয়াই বলিল, “ভাই, পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে ইহা নিয়া দ্বিতীয় শশকও তাঁহার 
সঙ্গে সক্ষে পলায়ন আবন্ত করিল। অতঃপর আর একট! শশক তাহাকে দেখিল, আর 
একটা শখক আঁবাঁব শেষেরটাকে দেঁখিল, এইবপে শত মহত্র শখক একত্র হইয়া পলায়ন 
কবিতে লাগিল। ক্রমে এক মৃগ, এক শৃকর, এক গোকণ$, এক মহিষ, এক গবয়, এক গণ্ডার, 
এক ঝাঘ্র, এক দিংহ ও এক হস্তী তাহাদিগকে দেখিয়৷ পলায়নের হেতু জিজ্ঞাসা কক্রিল এবং 
যখন গুনিল পৃথিবীব ধ্বংম হইতেছে, তখন তাহীরাও পলায়নপর হইল। শেখে দ্রমে 
এত ইতব প্রাণী একনর্গে দম্সিলিত হইল যে, তাহীবা একযোজনপবিনিত স্থান অধিকাৰ করিয়া 
ছুটিতে লাগিন। 

অন্তঃপর বোধিসত্ধ এই পণুমজ্ঘকে পলায়ন করিতে দেখিয়! কারণ জিজ্ঞাসা! কবিলেন এবং 
বখন গনিলেন পৃথিবীব ধ্বংস আবস্ত হইয়াছে, তখন চিন্তা করিতে লাগিলেন, "পৃথিবীর ত 
কখনও ধ্বংস হইতে পাঁবে না; ইহার নিশ্চিত কোন শব নিয়া একে আব ভাবিয়াছে; আমি 
নৃধিশেষ চেষ্টা না করিলে ইহীব| সকলেই বিনষ্ট হইবে। ইহাঁদিগের জীবন রক্ষা করিতে 

* প্রথম গার প্রথম শক হইতে এই ভাতকের নান হইয়াছে । দদভ-ধুণ্ধাপ্ শয়। 77 
1 চারিদিকে অগ্রিকুণ্ড এবং মন্তকোপরি সুধা রীধিযা তপশ্া ॥ 
7. এক আতিষ ঘৃহৎ হবিণ। 



৪ চতুর্নিপাত। 

হইতেছে।” ইহা স্থির করিয়া তিনি দিংহবেগে তাহাদের পুঝোভাগে গিয়া! পর্বতপাঁদে 
দঁড়াইলেন এবং তিনবার সিংহ্নাদ কবিলেন। পশুরা দিংহভয়ে সন্তস্ত হইয়া থানিল এবং এক. 
সঙ্গে গ ঠেসাঠেমি করিয়া দাঁড়াইল। বোধিসত্ব তখন তাহাঁদেব মাঝখানে গিয়া ভিজঞাদা 
করিলেন, “ তোমরা পলাইতেছ কেন?” "পৃথিবীর ধ্ংদ হইতেছে বলিয়া।” «পৃথিবীর ধ্বংস 

হইতেছে, ইহা কে দেখিল?” «হস্তীর! বলিতে পারে।» বোধিদত তখন হস্তীদিগকে জিজ্ামা 
করিলেন। তাহারা উত্তর দিল, «আমবা জানি না; সিংহেরা বলিতে পাবে” দিংহের| 
বলিল, "আমবা জীনি না, ব্যাপ্রের৷ জালে ।” ব্যাগ্রেরা বলিল, “আমর! জানি না, গণ্ডারেবা 
জানে।” গণ্ডারেরা বলিল, “আমরা জানি না, গবয়েরা জানে।৮ গবনেব! বলিল, “মহিযেরা 

জানে ।” মহিষেরা বলিল, “গোকর্ণেরা জানে।” গোৌকর্ণেবা! বলিল, "শৃকবেবা জানে ।” 
শৃকবেবা বলিল, “মৃগেরা জানে ।” মৃগের৷ বুলিল, “আমরা জানি না, শশকের৷ জানে & 

বোধিসত্ব শণকদিগকে জিজ্ঞাস! করিলে, তাহীর এই আমাদিগকে বলিয্নাছে” বলিয়া গ্রথম 
শশককে দেখাই! দিল। বৌঁধিস্ব তখন এ শশককে জিজ্ঞাসা করিলেন, «বল ত সৌমা, 
সত্যই কি পৃথিবীব ধ্বংস হইতেছে?” “হী প্রভু, আবি স্বচক্ষে দেখিয়াছি।” “কোথায় 
থাকিয়া দেখিলে?” “সমুদ্রতীরে যে বেল ও তাল গাছের বন আছে, আমি মেখানে একটা 
বেলগাছেব গোড়ায় একটা তালের চারার তলায় শুইয়। চিন্তা কবিতেছিলাম, পৃথিবীর যদি ধ্বংম 
হয়, তবে কোথায় যাইব? ঠিক সেই সময়েই পৃথিবী-ধ্বংসের শব্ধ শুনিয়া আমি পলাইীয়াছি।” 

বোধিম্ব ভাবিতে লাগিলেন, “নিশ্চয় সেই তানবৃক্ষের পত্রের উপর পৰ বিশ্বফল পড়া 
ধুগ্, শব হইয়াছিল। এই শশকটা সেই শব শুনিয়া, পৃথিবীর ধ্বংস হইতেছে এই দন্ত 
করিয়া! পলায়ন করিয়াছিল। আমি ইহার গ্রন্কৃত তথ্য নিয় করিতেছি তিনি পগুদমূহকে 
আশাদ দিলেন এবং সেই শশককে মঞ্চে লইয়া বলিলেন, *এই শখক যে স্থানে দেখিয়াছে, 
সেখানে গিয়া জানিয়৷ আসিতেছি, গ্রক্কতই পৃথিবীর ধ্বংদ হইতেছে কি না। আমি যতক্ষণ 
না ফিরি, ততক্ষণ তোমরা, যে যেখানে আছ, ঠিক সেইখানে থাক।» অনন্তর তিনি শশককে 
নিজের পৃষ্ঠে লই সিংহবেগে লক্ষ দিতে দিতে সেই তালবনে উপস্থিত হইলেন এবং সেখানে 
তাহাকে অবতরণ কবাইয়া বলিলেন, “এস, তুমি খে স্থানে পৃথিবীব ধ্বংস হইতে দেখিয়াছ, 
আমাকে তাহা দেখাও ।' প্প্রডু, আমার সাহসে কুলাইতেছে না।” “এস না, কোন ভয় 
নাই।” কিন্ত শশক কিছুতেই বিশ্ববক্ষের নিকটে যাইতে পারিল না, সে অনতিদুরে থাকিয়া! 
বলিল, «প্রভু, অইখানে 'ধপ* শব্ধ হইযাছিল। অনন্তর ষে নিয়লিখিত প্রথম গাথা বলিল £_- 

যেখানে বমতি করি, 'ধপও শব্ধ শুনি কিসে বে করিল 'ধগ্* তাহা গাহি জানি। 

ইহার অধিক কিছু ঝলিতে আমার নাই সাধ্য ) হৌক, প্রভু মঙ্গণ তোমার । 

শশক এইবপ বলিলে, বোধিদত্ব বিঘবৃক্ষমূলে গিয। ভারপত্ের নিয়ে শশকের শযনস্থান 
এবং তাঁলগত্রোপরি পতিত বিফল দেখিয়া, পৃথিবীর যে ধ্বংস হইতেছে না, ইহা তত্বতঃ জানিতে 

গারিলেন, এবং শশককে পুনর্বার পৃষ্ঠোপরি আঁরোহণ করাইয়া অতি শী দিংহবেগে দেই 

পৃণুসজ্ঘের নিকট ফিরিয়া গেলেন। তিনি তাহাদিগকে প্রকৃত ব্যাপার বুঝাইয়৷ দিলেন, 

এবং 'তোমাদের কোন ভয় নাই, এই আদ দিয়া বিদার করিলেন। যদি তখন বোধিমত্ব না 

থাকিতেন, তাহা হইলে এ সমন্ত প্রাণী সমূদে প্রবিষ্ট হইয়া বিনষ্ট হইত। বোধিসত্েব জন্যই 
তাহাদের প্রাণ বন্ষা হইগ্াছিন। 

/ থুপ'শন্দেবেন. পড়ে তরুতলে; পশক চমকি উঠি 
পৃথবীর ধ্বংম হইতেছে ভাবি, অমনি পনাল ছুটি 



৩২৩--ত্ক্ষদত্ত-জাতক ! ৪৯ 

শশকের বাক্যে অহ্য যত মৃখ, সন্ত্রাসে উন্মত্ব মনে, 

সত্য কিংবা] সখ্য নাবিচারি কেহ ধাইল তাহার সনে। 

মোডীপত্তিআদি কোঁদমার্গেযার জন্মে নাই কিছু জান? 
হেন পৃথগ্জন অন্যের বচনে বুগথে বরে প্রয়াণ। 
অন্ধবৎ তার; পরেরবুদ্ধিতি প্রত্যয় করি স্থাপন 
ভমে যেদেপথে, ত্য মিথা নিজে নীহি করে নিবপণ। 

শীল-গ্রজ্ঞাবানত. জিতেত্দ্িয়, ধীর, সংযসী, বিরাগ বারা, 
পরের বুদ্ধিতে প্রতায় স্থাপন কভু ন| করেন তাঁরা 

(এই তিনটা অভিমনুদ্ধ গাঁথা )। 

[সমবধন- তখন আমি ছিল।ন সেই সিংহ। ] 

৩২৩- ভ্রঙ্গাদভি-জাতক । 

[ শাস্ত। আটবীব নিকটগ্থ অগ্রালব চৈত্যে অবস্থিতিকাঁলে কুটাকীর-শিক্ষাপদসম্বন্ধে * এই কথ! বলিযা- 
ছিলেন। ইহার প্রত্যৎপন্নবন্ত ইভঃপূর্বে মণিকঠঠজাতকে (২য় খণ্ড, ২৫৩) বল! হইয়াছে। বর্ধমান 
প্রমন্নে শান্তা মিজ্ঞামা করিয়াছিলেন, “'ভিক্ষুগণ, তোমর! বহু যাঁচএ| ও বহু বিজ্ঞপ্তি বারা + ভিক্ষৌপার্জন 
কর, ইহা প্রকৃত কি?” ভিক্ুর| আপনাদের দৌষ স্বীকার করিলে শ্বস্তা ভীহাদদিগকে তিরক্কারপূর্বাক 
বলিলেন, «প্রাচীন কালে কোন ভূপতি গণ্ডিতদিগকে স্ব স্ব ইচ্ছামত দানি গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিযাঁছিলেন। 
গণিতের একতল গাঁদুকা যুগল চাহিবাঁর ইচ্ছ। করিয়াছিলেন ; কিন্তু লজ্জাবশতঃ এবং পাঁপের আশঙ্ায় উপস্থিত 
লোকসমূহের সমক্ষে মুখ ফুটিঝ। একটাও কথা বলেন নাই, গোপনে আপনাদের প্রার্থনা জানাইযাছিলেন।” 
অনন্তর তিনি মেই অতীত কথা আরম্ভ করিলেন £_] 

পুরাকাঁলে কাম্পিল্যরাঁজে। উত্তর পঞ্ধাল নগরে পঞ্চানবংশীয় এক রাজ! ছিলেন। বৌধি- 
মধ তখন এক লিগমগ্রামে ত্রাঙ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তিনি তঞ্গ- 
শিলায় গিয়া সর্ব বিদ্যার সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন। অতংগর তিনি প্রবরজ্যা গ্রহ্ণপুর্বক 
হিমবস্তে গমন করেন। সেখানে তিনি উদ্ছবৃত্তি দ্বারা বন্ত ফলমূল সংগ্রহ কবিয়। তাহাতেই 
জীবন ধারণ করিতেন। ৃ 

হিমবন্তে দীর্ঘকাল অবস্থিতির পব বোধিসত্ব লব্ণ ও অশ্ল-সেবনার্থ জনপদে বিচরণ করিতে 
আঁমিলেন এবং একদী। উত্তব পঞ্চাল নগবে গিগ। তত্রভ্য বাজোগ্ানে প্রবেশ কবিলেন। 
পরদিন তিনি ভিক্ষাব জন্য লগরে প্রবেশ করিলেন এবং বঁজদ্বারে উপনীত হইলেন। লাজ তীহার 
চালচগন দেখিয়া এত সন্তষ্ট হইলেন ষে, তীহাঁকে লইয়৷ নিজের বেদির উপর বলাইলেন) 
মেখীনে তাঁহাকে রাজকীয় খাগ্ধ ভোঁজন করাইলেন এবং অতঃপর তিনি সেই উদ্যানেই 
বাম কবিবেন, এই অঙ্গীকার করাইলেন। 

বৌধিসত্ব এ সময় হইতে নিয়ত ারভবনে ভেজিন কবিতে লাগিলেন এবং বর্ষ! শেষ হইলে 

* সুরধিতঙ্গ ৬১। কুটী-কুটর। ভিদ্ুদিগকে কুটার নির্ধাণার্ঘ যে উপদেশ পাঁলন বরিতে হইবে, 
রা কুটীকারশিক্ষাপদ বল! যায়| ২য় খণ্ডের মণিকঠ-জ(তকেব (২৫৩) প্রত্যুৎ্পনবন্ত ও পাঁদটীক! 
ব্য 

1 বিজ্ঞাপতিসন্বদধে কুটাদূধক-জাভকের (৩২১) পাদটাকা দ্রব্য! 
৭ 
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হিমবন্তে ফিবিবার ইচ্ছ! করিয়া ভাবিলেন, "পথ চলিতে হইলে আমাকে একতল পাঁছুকা * 
ও একটা পাতার ছাতা যোগাড করিতে হইবে। রাজার কাছে এই ছুই দ্রব্য চাহিব। অনন্তর 
একদিন রাজা উদ্ভানে গিয়া উহাকে প্রণিপাঁতপুর্বাক উপবেশন করিয়াছেন দেখিয়া বোধিসত্ব মনে 
করিলেন, এখন গাদ্ুকা ও ছাতা চাহিব » কিন্তু পরক্ষণেই ভাবিলেন, “দেও বলিয়া 
যান্তা করা এক প্রকার ক্রন্দন করা, যাহাব নিকট কোন দ্রব্য যা্রা কবা যায়, নে 
যদি বলে, আমার ইহা নাই, তাহা হইলে সেও এক প্রকাব ক্রন্দনই করে। এত লোকের 
যমক্ষে আমি এই ভাবে ক্রন্দন করিব এবং মহাঁবাজ প্রতি ক্রন্দন করিবেন, ইহা হইতে 
দিব না। অতএব কোন নিভৃত স্থানে মহাবা্রকে একাকী পাইলে ছুই জনেই নীরবে 
গোপনে ত্রান কবিব ॥ 

ইহাস্থির করিরা বৌধিসত্তব রাজাকে বলিলেন, “মহাবাজ, আপনার সন্ধে কিছু গোঁপন- 
কথ! আছে।” ইহ! শুনিয়া বাজপুরুষেবা সেখান হইতে চলিয়া গেল। তখন বোধিসত্ব আবার 
ভাঁবিতে লাগিলেন, “আমি যাচ্র! কবিলে রাজা! যদি ন| দেন, ভাহা হইলে আমাদের বধুত্ব ন্ট 
হইবে। অতএব যাঁঞ্ষ। করিবই ন1। ইহার ফলে সে দিন তিনি গ্রার্থিতব্য ্রবোর নাম পর্ান্ত 
করিতে পারিলেন না; তিনি ঝলিলেন, "মহারাজ, আপনি আজ যান, শেষে দেখ। যাইবে, 
কি ঝলিব।” 

ইহার পর আঁর এক দিনও রাজ! উদ্ানে আঁসিলে, বোধিসত্্ উক্ত কারণে তাহা নিকট 
মুখ কুটি যাঞ্ত! কবিতে লমর্থ হইলেন না। ক্রগে এইবপে একে একে বাব বতমর কাটিয়া 
গেল। তখন রাজ! ভাঁবিতে লাগিলেন, “এই তপন্থী সর্বদাই বলেন, আমার সঙ্গে গোগন 
কথা৷ আছে, কিন্ত লোকজন যখন চলিয়া যায়, তখনও কিছুমাত্র বলিতে ই'হার সাহসে কুলায় 
না। গোপনে বলিবার ইচ্ছ। লইয়াই ইনি বাঁর বৎসর কাটাইলেন। হম্বত চিরদিন ব্রশ্থচর্যা 
পালন কবিয়া! এখন ভোগবাসনায় ইহার মন উৎকঠিত হইয়াছে, এবং রাজত্ব প্রার্থনা করিবার 
ইচ্ছ হইয়াছে। কিন্তু রাজত্বের নামটী পর্যন্ত মুখে আনিতে পাবিতেছেন ন! বলিয়া নীরব 
থাফিতেছেন। আজ ইনি রাজ্যাদি ষাহী। প্রার্থনা কবিবেন, তাহাই দিব।' এই সন্ব্ন করিয়া 
রাজা উদ্ভানে গেলেন এবং বোধিসত্বকে প্রণিপাতপুর্বক আসন গ্রহণ কবিলেন। মে দিনও 

বোধিমত্ব বলিলেন, "মহারাজ, আপনার সঙ্গে একটা গোপন-কথা আছে।৮ কিন্তু যখন রাজ- 
পুরুষেরা এ কথ| শুনিয়। অন্ঠত্র চলিয়া গেল, তথন তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন লা। তখন বাজ 
বলিলেন, «আপনি এই বার বৎসর কা প্রায় প্রতিদিনই বলেন,আমার সঙ্গে গোপন কথা আছে; 
কিন্তু গোপনে বলিবার সুবিধা পাইয়্াও আপনি কিছুই বলিতে পারেল না। আমি আপনাকে 
রাজ্যাদি মস্তই দান করিতে প্রস্তুত আঁছি। আপনি যাহা অভিগ্রায় করেন, নির্ভয়ে বনুন।৮ 
বোধিসত্ব বলিলেন, গ্মহাঁধাঁজ, আদি যাহা চাঁহিব, আপনি তাহাই দিবেন ত?” হাঁ জস্ত। 
তাহাই দিব” "মহারাজ, পথ চলিবার জন্ত আমার একতল পাদুকা ও একট! পর্ণচ্ছত্ 
আবশ্যক ।৮ ণ্এই বাব বংদর কালে আপনি এই ছুইটা মাত্র দ্রব্য চাহিতে গারেন লাই!” 
"ই মহারাজ, এই দুইটা মাত্র দ্রব্য চাহিতেই বার বতমর কাটিয়! গিয়াছে।” এরূপ ঘটিবার 
কারণ কি?” প্মহাবাজ, 'আমায় ইহ দিন' এই বলিয়া যাচ্ঞা। করা এক প্রকার ক্রন্দন কর] । 
আবার যদি কেহ তাহা দিতে না গারিয়া বলেন, “ইহা আমার নাই, তাহা হইলে তিনিও ক্রন্দন 
পপ 

* ভিগুদিগের জুতীর তল! একখানা চামডার | তবে অগরে বাবহার করিয়। ফেলিয়া দিয়াছে, এমন জুতার তব 
দুইখান! চামডার হইলেও ভাহার! ইহা বাহার করিতে পারিতেন! তিলগুটি জাতক (২৫২) জ্টবা। 
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করেন বলিতে হইবে। আপনাৰ নিকট যাঁচ্ঞা করিলে আপনি যদি না দিতেন, তাহা হইলে 
বহুলোকের সমক্ষে আপনার ও আমার, উভয়েরই বৌদন কৰা হইত। যাহাতে তাহারা এ দৃশ্য 
দেখিতে ন! পায়, এইজন্ই আমি গোপনে বলিতে চাহিয়াছিলাম।” অনন্তর বোধিমত্ব তিনটা 
গাথ] বলিলেন £- 

যাচ্ঞার দ্বিবিধ ফল করি নিবেদন ২ অন্বাত, অথবা বহলভি সজ্বটন। 
যাচ্ঞায়, ভ্রন্নে আর ভেদ কৌন নাই, চিত যে, যদি নাহি থাকে তাঁর ঠাই, 
চাই যাহা, 'নাই' কথ! মুখে আরা তাঁর ত্রনদনমমীন। দেখ করিয়! বিচার । 
গঞ্চালের প্রজা! গাঁছে গা দেখিবার ত্রন্দন কবিতে, ভূগ, তোমারে, আমারে, 
এই ভয়ে ইচ্ছা মোর হয়েছিল মলে, নিজের প্রার্থনা আমি জানাব গোঁপনে। 

ঝাঁজী বোধিসত্বেব এই গৌ্রব-লক্ষণ দেখিয়। প্রমন্ন হইলেন এবং তীহাকে বব দিবার সময় 
এই গাঁথা বলিলেন ₹-- 

পু্ববের সহ সহ রোহিণী দিলাম, গ্রহণ ককন আপনি। 
৫ সাধু ধিদি ভার সাধুকে সেবিতে অগেয কি কিছু আছে পৃথিবীতে? 

শুনি আপনার গীথা ধর্মযুত  হদয় আমার হইয়াছে গৃত। 

বোধিপত্ব বলিলেন, "মহাঁবাজ, আমি বিষয়ভোগ চাই ন1, আমি যাহা! চাই, তাহাই আমায় 
দিন” অনন্তর একতলিক পাদুকা এবং প্চ্ছভ্র গ্রহ্ণপূর্ববক তিনি রাজাকে অগ্রমত্ত 
শীলবক্ষক ও উপোনথ-গালক হইতে উপদেশ দিলেন। বাঁজা ভীহাঁকে থাঁকিবার জন্য কত 
অন্ুকোধ কবিলেন) কিন্তু তিনি তাঁহ! ন! শুনিয়া হিমবন্তে ফিরিয়া গেলেন এবং দেখাঁনে অভিজ্ঞা 
ও সমাপ্তি সমূহ লাভ কিয়া ব্রচ্মলোকপরায়ণ হইলেন। 

[ মদবখান তখন আনন্দ ছিলেন দেই ঝজ! এবং আঁমি ছিলাম সেই তাঁপন। ] 

৩২৪ -চর্মশাউক-ঙ্গাতক। 

[শান্ত। জেতবনে অবস্থিতিকালে চর্সুশাটক-নামক এক গরিত্রাজীকের নধ্বম্ধে এই কথা বলিখছিলেন। 
এই ব্যক্তিব নিবাসন ও প্রাববণ * উভযই চর্মনির্শিত ছিল। ইনি একদিল পরিব্রাজকারাম হইতে বাহির 
হইঘ| আবস্তীতে ভিক্ষা করিতে গিযাছিলেন এবং যেখানে ভেডার লডাঁই হইত, সেই স্থানে উপস্থিত হইযাছিলেন। 
একট! ভেডা ভহীকে দেখিয। ঢুম! নারিবার অন্য পিছনে হঠিয! গেল। পরির্রাক ভাবিলেন, মেষ উহার প্রতি সন্মান 
প্রদর্শন করিতেছে , কাজেই তিনি নিভে হঠিযা গেলেন ন1। তখন মেধ মহাবেগ্ে চুটিযা ভীহান উকদেশে এসন 
গুহার করিন যে, তিনি তৎমণীৎ ধরাশাী ইইলেন। কল্পিত সম্মান গাইতেছেন ভাঁবিয! এই ব্যক্তি দুঃখ 
গাইবেন, এই সংঝাদ ভিমুলজ্ে প্রকটিত হইল। ভিক্ষুরা এ কথ শুনিযা ধর্দঘভায বলাবলি করিতে লাগিলেন, 
“দেখ, ভাই, চর্মশটক গরিব্র)ঃজক কলিত সম্মান পাইতেছেন ভাবিষ! বিনষ্ট হইলেন।” এই সমযে শান্তা দেখানে 
উপস্থিত হইঘ! ডাহাদের আলোচামান বিধধ জাতে পারিলেন এবং বলিলেন, “দেখ, কেবল এখন নহে, 
রা এই ব্যক্তি কম্িত সম্মানের লেভে যাঁরা গিযাঁছিন।* অনন্তর তিনি দেই অতীত কথা বলিতে 
লাগিলেন ২₹--) ॥ 

গুবাকালে বাঁবাণমীরাজ বর্ধদত্তের সমগনে বোধিসত্ব এক বণিক্কুলে জাগরণ পূর্বক ঝাণিজ্যে 
বৃত্ত হইয়াছিলেন। একদিন এক চগ্মশাটক পরিব্রাজক বাবাণসীতে ভিক্ষা কবিবাঁর কালে 
মেষদিগের যুদস্থানে উপস্থিত হইস্াছিল। সে মেষকে প্রথমে হঠিতে দেখিয়া ভাবিয়াছিন, 

* অন্বব্বীন ও বহি্বান। 



৫২ চতুনিপাত। 

গভুটা তাহাকে সন্পাদ দেখাইতেছে। এই বিশ্বীসে সে নিজে হঠিল না,-স্থিব করিল, 'এই 
বিশাল নরলোকে, দেখিতেছি, কেবল এই মেষটাই আমার গুণ ঝুবিতে পারিয়াছে।, সে মেধটার 
অভিমুখে ক্বতাঁগলিপুটে দড়াইয়! এই গাঁথাটা বলিল £__ 

চতুদ্পদকুলে তুষি জে, যেষবর ).. যেমন চরিত্র তব, ঝপ অনোহর। , 
বর্গুক ব্রাহ্মণের ঘাখিলে মন্মানঃ . হস্ত ভুমি। নাহি কেহ তোমার সমান। 

তখন বণিক্ বোধিষত্ত্ পরিত্রাজককে নিষেধ করিবার অন্য দ্বিতীয় গাথা বলিলেন -- 
ক্ষণকাল মাত্র দেখি, শুলহে ত্রাঙ্গণ করো না এ চতুগ্দে বিশ্বাস স্থাগন। 
অতি বলে প্রহার করিবে, এ ইচ্ছায় মেষগৃণ প্রথমে পন্ডাতে হঠি যাঁয়। 
যদি না এখনি তুমি কর গলীষন, দাব৭ প্রহারে নষ্ট হইবে জীবন। 

গণ্তিত বণিক্ এই কথা বলিতে না বণিতেই মেযটা মহাবেগে আসিয়া পবিরাজকের উক্দেশে 
গ্রহারপুর্বক তাহাকে ধবাশায়ী কবিন। সে ভূতলে পড়ি! থাকিয়া! পরিদেবন করিতে লাগিল। 

[ শান্ত তদবস্থা বর্ন! করিবার জন্য এই ভৃতীষ গাথা বলিলেন £-. 

'ভাঙ্গিয়ীছে উক, ভিক্ষাপাত্র মোর গড়াগড়ি যায়, 
সর্ববস্ববিনাশ হইল আমার কি বলিব হাঁ 

দুই বাহ তুলি এইরপে বিপ্র করিছে ত্রদ্দন 
এন শীঘ্র বে; নারক্ষিলে তারে মরিবে ত্রাঙ্ষণ।] 

্রব্রজক চতুর্থ গাথা বলিন £-- 
মেয়ের গ্রহীরে আজ আমার যেমন ভূতলে পড়িয়া, হাঁয়, ঘটিল মরণ, 
অপৃজোরে পুঁজ করে যেই মুচগ্তি, তাহীরও ঘটিবে তাগো এবগ দুর্গতি। 

এইরূপ পরিদেবন করিতে করিতে মেই পরিব্রাজক সেখানেই গ্রাণত্যাগ করিন। 

[ সমূবধাঁন--এই চর্দশাটক ছিল মেই চর্দরশাটিক $ এবং আমি ছিলাম সেই পডিত বণিক্।] 

৩২০-গোথা- জাতক । 

[ শান্ত। জেতবনে অবস্থিতিকীলে এক ভণডকে উপণক্ষা করিয়া এই কথ! বণিয়াছিলেন। ইহাঁর বর্তম!ন 
বসত পুর্বে সবিস্তর বল! হইযাছে (জাতক ১২৮, ১৩৮ ইত্যাদি)। উপস্থিত প্রমক্গে ভিদ্ুরা দেই ভ্ুকে শান্তার 
নিকটে লইয়া গি়! বলিলেন, “ভদত্ত, এই সেই ভও ভিক্ষু!” শান্তা উত্তর দিলেন, "এই বাক্তি কেবল এখন নহে, 
পূর্বেও ভণ্ডামি করিত।” অনত্তর তিনি সেই অতীত কথ! বলিতে লাগিলেন ২ ] 

গুরাকালে বারাণমীরাজ ত্রহ্গদাতের সময়ে বোধিসত্ব গৌঁধা-যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন 
এবং বয়ঃপ্রাপ্তির পর বলিষঠদেহ হইয়া অরণ্যে বাস করিতেন। তাঁহার অবিদুরে এক ছুঃশীন 
তাঁপও পর্ণশালা দিশ্ধীণপুর্বক সেখানে বাদ কবিতে লাগিল। বোধিসত্ব চরিতে চত্রিতে 
একদিন সেই পর্ণশালা দেখিযা ভাঁবিলেন, «এই কুটাব নিশ্টয় কোন শীল-সম্পন্ন তগন্বীর 
হইবে। তিনি সেখানে গমন করিলেন এবং তাপসকে প্রণিগাতপুর্বক নিজের বামস্থানে 
ফিরিয়া! গেলেন, একদিন তপদ্বীর কোন শি্যগ্ৃহে অতি উৎকৃষ্ট বমনাতৃপ্তিকর মাংস প্রস্তুত 
হইয়াছিল) তাপম তাহা আহার করিয়া জিজ্ঞাপ করিল "এ কি মাংস?” শিষোরা বলিল, 
“ইহ| গোধামাংস।” তাপদ রসনাতৃষ্ণা়-অভিভূত হইয়! স্থির করিল, “আমার আশ্রমে নিয়ত 
যে গৌধা আসিয়া থাকে, তাঁহাকে মাবিয়া যথারুচি পাঁক করিব ও খাইব।' অনন্তর সে দ্বৃত। 
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দৃধি, মরিচ প্রভৃতি সংগ্রহ কবিষ্া আশ্রমে গেল এবং বোধিসত্রে আগমন প্রতীক্ষায়, নিজে 

কাধায়বন্ত্রে মধ্যে মুদগর লুকাই়! রাখির! পর্ণশীলাদারে অতীব শাস্তশিষ্টভাবে বসিয়া রহিল। 
বোধিদত্ব দে দিন আশ্রমে গিয়। সেই দুষ্টেনিয়স্পন্ন তাঁপসকে দেখিয়াই তাবিলেন, «এই 

ব্যক্তি বোধ হয় আমাৰ সজাঁতির মাংস খাইরাছে, অতএব ইহাঁকে পৰীক্ষা! করিতে হইবে তিনি 
ভও তাপসের অধোবাত স্থানে গিয়া তাহাৰ শবীবগন্ধ অস্তৰ করিলেন এবং মে যে গোধামাংস 
খাইয়াছে, তাহাতে নিঃগনদেহ হইয়া আব তাঁহাঁব নিকটে গেলেন না, দেখান হইতেই প্রতিবর্তন 
করিলেন। বোধিমত্ব তাহার নিকটে আমিলেন না দেখিয়া তাপস মুদগর নিক্ষেপ করিল, কিন্ত 
উহা! বোধিসত্বের শবীবের উপর ন| পড়িয়া লা্গুলের প্রান্তে লাগিল। তাপস বলিল, যা, আমার 
লক্ষ্য ঠিক হয় নাই বলিয়া বাঁচিয়া গেলি।৮ বোধিসত্ব উত্তর দিলেন, “আমি তৌমার হাত 
হইতে অব্যাহতি পাইলাম বটে, কিন্তু তুমি ত চতুর্কিধ অপায় হইতে অব্যাহতি পাইবে না?” 
অনন্তর তিনি পলায়ন করিয়া সেই আশ্রমের চঙফ্রমণকোটিস্থ বলীকে প্রবেশ করিলেন এবং 
বিবরাস্তর দিয়া মুখ বাহিব কিয়া সেই তাপসেব সহিত আলাগচ্ছলে ছুইটা গাথা বলিলেন ১-- 

নাহি জানিতাঁম চরিত তোমাৰ? ভাঁবিতাম তুমি সাধু নদাচার , 
নিকটে তোগার গেনু সে কাশ) মুর গ্রহারে বুঝিনু এখন 
কগট তাঁপস তুমি দুরাশয ধার্দিকের বেশে রয়েছ হেথা 

রে পাপ । তোর জটায কিফল”? অজিন বলনে কি ব| হবে বল? 

অন্তরের মল ঘাঁ় কি কখন করিলে কেবল বাহির-মায্জন ১ 

ভাহ। গুনিয়| কুটতাগম তৃতীয় গাঁথ! বলিল £ - 
এম, গোধারাজ , ফিকিষা এখানে, তুষিব তোমায় শালি ভক্ত দানে। 

পিপ্ললী, লবণ, জীরক, আর্ক, তৈল আদি দ্রব্য মুখের রোচক। 
আছে হেথা সব প্রভূত-প্রমণ,. নির্ভযে খাইয। তুষ্ট কর প্রাণ। 

তাহা শুনিয়া ঝোধিমত্ব চতুর্থ গাঁথা বলিলেন £- 
লবণ, গিষ্লদী খাইলে তেমার অহিত নিশ্চিত ঘটিবে আসার। 
প্রবেণিৰ তাই বজ্জীক ভিতর ; গাব সেখ! খত শত সহচর। 

এই গাঁথা শুনাইয়া বোধিসত্ব তর্জন কবিতে লাগিলেন, "বে কুট জটাধাবিন্, তুই যদি এখানে 
থাকিম্। তাহা হইলে আমি যে যে গ্রামে চবিতে যাই, মেই অঁকল গ্রামেব মানুষদিগকে বলিব, 
তুই বেটা চোব। তোঁকে ধরাইয়া দিব এবং তোব সর্বানাণ ঘটিবে। যদি ভাল চাঁস্ তবে গীন্ব 
গলাইয়। যা।” ইহাঁতে সেই ভও জটাধাবী মেস্থান হইতে পলায়ন করিল। 

[ দনবধান--তখন এই ভণ্ড ভিক্ষু ছিল সেই কুট তাঁপস ; এবং আমি ছিলাম দেই গোধারাজ।] 
এই আখায়িকার সহিত প্রথম খণ্ডের বিডাঁল-জীতক (১২৮) ও গৌধা জাতক (১৩৮) এবং দ্বিভীয 

থণ্ডের বোমক-জাতক (২৭৭ )তুনীয়। 

৩২৬--কন্ডা জাতক ।* 
[শা জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে দেবদত্ের সন্ধে এই কখ| বলগিযাছিলেন। দেবদত্ত যখন সঙ্ম ভায়া 

জগ শিযাছিলেন, তখন অগ্রশরাযকদযের সহিত সেই নকল ব্যক্তি ফিরিয়া আদিযাছিল। ইহাতে দেবাতের মুখ 
ইইতে উরন্ত বাহির হইছিল । একদিন ভিন্ৃগ্ণ ধর্দমভাষ এই মহ্বদ্ধে কখৌপকখনে প্রবৃত্ত হইলেন। ভাহান্ 

* বড়াক এক প্রকার দরগায় পুক্প। সংস্কৃত ভাষায় কিন্ত ইহার কোন প্রতিশব দেখা যায না 



৫৪ চতুনিপাতি। 
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বলিতে দয়িলেন, "দেখ ভাই, দেবদুত মিথ্যা কথ বলিয়। সঙ্ঘ ভাঙগিয়ইিল, এখন লীড়িত হইযা মহাদংখ ভোগ 
করিতেছে” এই নময়ে শান্ত! মেখাদে উপস্থিত হই প্রশ্নছার। ভাহাদের আলোচামান বিষয় জানিতে গারিলেন 
এব্ং বলিলেন, “দেখ, কেবল এজন্যে নহে, পূর্বেও দেবদ্ধ দিথ্যাবদী ছিল, এবং কেবল যে এ জম্গেই (থ্যা বলিখ। 
মহ|ছঃথ ভে।গ করিতেছে তাহা নহে, পুর্ব্বেও এইবগ দুঃখ গাইয়াছিল।” অনন্তর তিনি দেই অতীত কথ! বলিতে 
লাগিলেন £-] 

পুরাকালে বাঁবাণনীরাজ র্ধদত্তের সময়ে বোধিসত্ব ত্যন্তিংশ ন্বর্গে অষ্ঠতম দেবপুত্রভাবে 
অবস্থিতি কবিতেছিলেন। ব্রশ্গাদত্তের সময়ে একবাঁব বাঁধাণমীতে এক মহা উৎসব হইয়াছিল। 
বছমংখ্যক নাগ, স্ুপর্ণ এবং দৌবতাবা পর্যন্ত বারাণসীতে গিয়া! ভূতলে চড়াইয়৷ এই উৎমব 
দেখিয়াছিলেন ? রয়নতরংশ ভবন হইতে চারিজন দেবপুত্র কাঁক-দামক দিব্য পুঙ্পেব শিরোমাল্য 
ধারণ করিয়া সেই উৎমবক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন। 

দবাদশযোজন বিস্তীর্ণ বারাঁণনীনগবী সেই দিবাপুদ্পের গন্ধে আমোদিত হইল; কাহার! 
এই সকল পুষ্প ধারণ কবিয়াছে, তাহা জানিবার জন্ত লোঁকে ইতত্ততঃ খুঁজিয়া বেডাইতে 
লাগিন। দেবপুভ্রেবা দেখিলেন, লোকে তীহার্দিগকে খুঁজিতেছে। তীহাবা রাজা্ণ হইতে 
উৎপতনপূর্বক দেঁবাসতাববলে আকাশে আঁমীন হইলেন। চারিদিকে অসংখ্য লোক সমবেত 

হইল এবং "আপনার! কোন্ দেবলোধ হইতে আমিয়াছেন” এই কথা জিজ্ঞাসা কবিল। তীহারা 
উত্তর দিলেন, "আমরা ত্রয়ন্িংশ দেবলোক হইতে আসিগাছি ॥* “কি উপলক্ষ্যে আদিয়াছেন ?” 
উৎ্মব দেখিবার জন্য 1” "এগুলি কি পুষ্প? প্কক্কারু লামক দিব্য পুষ্প।” দ্দেবগণ! 
দেবলোঁকে আপনারা অন্য পুষ্প ধারণ করিবেন, এগুলি আমাদিগকে দান করুন।* ধ্বীহীরা 
মহান্্ভাব, এই দিব্য পুঙ্গ কেবল তাহাদেবই উপযুক্ত , মনুষ্যলোকে যাহার! নীচাশয়, দুষ্টমতি, 
ছুঃশীন ও সন্ধে শ্রদ্ধাহীন, তাহাবা৷ ইহা পাইবার যোগ্য নহে। কিন্ত যে সকল মম্থষ্যের অমুক 
অমুক গুণ আছে, তাহারা ইহা গাইতে পারে।” অনস্তর জোষ্ঠ দেবপুক্র প্রথম গাথা বলিলেন +-. 

রো যে না করে কভু পরত্ হরণ, থাকো যে না করে কভু মিথ]! উচ্চারণ, 

সৌভাগো প্রমত্ত কভু নাহি হয় যেই, দিব্যুষ্গ ধারণের উপযুক্ত সেই। 

ইহা! শুনিয়া পুরোহিত ভাবিলেন, “আমাৰ ত এনকল গুণেব একটীও নাই) তথাপি 
মিথ্য। বলিয়া পুষ্পগুলি গ্রহণ ও পৰিধান করি না কেন? তাহা হইলে লোকে ভাবিবে, আমি 
গরম গুণবান্। অনন্তর, 'আমার এই সমস্ত গুণ আছে+ বলিয়া তিনি জোষ্ঠ দেবপুজেন হস্ত 
হইতে পুণ্গ লইয়া! মন্তকে ধাবণ কবিলেন এবং দ্বিতীয় দেবপুত্রের নিকটে পুষ্গ চাঁহিলেন। দ্বিতীয় 
দেবপুত্র বলিলেন £-- 

ধর্মাগথে চরি করে বিত্ত উগাহ্জন, অসাধু উপাধে দাহি হরে গরধন। 
মত্ত নহি হয় যেব! ভোগের সময়, দিবাপুষ্প-ধারণের যোগা সেই হয। 

পুঝোহিত এবারও «আমাব এই সকল গুণ আছে” বলিয়া! পু্গগুলি লইলেন ও গবিধান 
করিলেন, এবং তৃতীয় দেবপুভ্রেব নিকটে তীহার পুণ্পগুলি চাহিলেন। তৃতীম দেবপুণ্র বলিলেন £_- 

কর্তবাগালনে চিত্ত সা স্থির হয, ( হরিয্রাবর্ণের ন্যায ক্ষণস্থায়ী নয়, )* 
/  স্থাপিয়। অচল শ্রদ্ধা নাধুর বচনে শীল রঙ্গ! করে যেই সদা প্রাণপণে, 

গাইলে স্থান ভ্রধা এক। নাহি খায়, এ মালা! তাহারই) শুধু শিরে খোভ| গায়। 

* মূলে 'অহালিদং চিত্তংং আছে। কাকার ইহাব অর্থ করিয়াছেন, “হলিদিরাগে বিমল খিপৃগং 

ভিজ্তি।' 



৩২৭-_কাকবতী-জাতিব! ৫৫ 

পুরোহিত পূর্ববৎ বলিলেন, "আমার এই সমস্ত গুণ আছে।” তিনি পু্গগুলি লইয়া পৰিধান 

করিলেন এবং চতুর্থ দেবপুত্রের নিকটে তীহীব পুঞ্পগুলি চাহিলেন। চতুর্থ দেবপুত্র বলিলেন ₹-- 

2 সমক্ষে, গরোক্ষে কিংবা ভ্রমেও কখন আঁধুদের নিন্দাবাদ কবেনা যে জন, 

্রতিভ্রাপালনে কভু কাঁতব যে নয, দিবাপুষ্প-ধারণের যৌগা মেই হয। 

"আমাতে এই সমস্ত গুণই আছে" বলিয়া পুঝোহিত সে পুষ্পগুলিও গ্রহণ কৰিয়া পবিধান 

কবিলেন। 1 

দেবপুত্রগণ এইবপে পুরোহিতকে চারিটী শিঝোমাল্যই দান কবিয়া দেবলোকে প্রস্থান কিলেন। 

কিন্তু হাব গবেই গুবোহিতেব অসহা শিরোবেদন| জন্মিল ; তাহার বোধ হইতে লাগিল, কেহ 

যেন তীহার মস্তক তীক্ষ শ্তাগ্রদাব! মধিত কিংবা! লৌহ যনতরার। চূর্ণ কিচর্ণ করিতেছে। তিনি 
বোনা উন্মত্ত ইইসা চতুদ্দিকে গভাগড়ি দিতে এবং উচ্চস্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। 
লোকে জিজ্ঞাসা কবিল, “কি হইয়াছে?” পুবোহিত বলিলেন, "আমাতে যে নকল গুণ নাই, 
সেগুলি আছে--এই মিথ্যা কথ! বলিয়! দেবপুত্রগণেব নিকট পুষ্গ চাহিয়াছিলাম। আমার মাথা 
হইতে এইগুলি খুলিয়। লও |” লৌকে মালাগুলি খুলিতে গেল, কিন্তু গাঁবিল না সেগুনি যেন 
লৌহপ্দ্বাব। তীঁহীৰ মন্তকে বান্ধ! রহিয়াছে, এইপ্ধপ বৌধ হইল। তখন লোকে পুবোহিতকে 
তুলিয়া তাহাব গৃহে লই গেল। সেখানেও তিনি আর্তনাদ করিতে লাগিলেন। এইবপে 
মণ্তীহ কাটিয়া গেলি। বাজা অমাত্যদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, প্দুশীল বামণটা মাঝ! যায়, 
এখন কি করিব বল।* অমাত্যেব৷ পরামর্শ দিলেন, "্মহাবাঁজ, পুনর্কবাব উৎসবেৰ ব্যবস্থা কবা 
যাউক, তাহা হইলে দেবপু্রেবা বোধ হয় আবাব আলিবেন।৮ তানুদাবে রাজা পুনর্বাব 
উৎসবে অনুষ্ঠান কবিলেন। দেবপুল্ররাও পুনর্ধার আসিলেন এবং বাজাঈণে পূর্ব অবস্থিত 

হইলেন, তীহাদেব পুরগগন্ধে সমন্ত নগবী আমোদিত হইল, বসছলোক সমবেত হইল, এবং 
ছুঃশীল ব্রা্গণকে আনিয়। দেবপুত্রদিগেব সম্মুখে উপুড করিয়া শোওয়াইল। আমায় রক্ষা 
ককন» বলিয়৷ ত্রাঙ্মণ প্রার্থনা কবিতে লাগিলেন। দেবপুত্রেবা বলিলেন, “তুমি হুঃশীন ও গাঁপবত , 
অতএব এই ষকল পুষ্পধাবণেব যোগ্য নও। তুমি জানিয়! শুনিয্! আমাদিগকে বঞ্চনা কবিতে 
চাহিয়াছিলে। অতএব নিজের মিথ্যাঝাকোব ফলভোগ করিয়াই।” সেই জনসজ্বের সমন্গে 

্রাঙ্ষণকে এইরূপে তিরঙ্কাব করিয়া! দেবগুভ্রেরা কঙ্ষণেব মস্তক হইতে পুষ্পগুলি থুনিয়া লইলেন 
এবং উপস্থিত লোকদিগকে সদুপদেশ দিয়া শবস্থানে ফিবিরা গেলেন। 

[সমবধান-তখন দেবাত্ত ছিল সেই ব্রাক্ষণ, দেবপুত্রদিগের মধ্য একজন ছিলেন কান্ঠপ, একজন 
ছিলেন মৌগ্গল্যায়ন, একজন ছিলেন সারিপুত্র, এবং আমি ছিলাম সেই জোষ্ট দেংপুত্র। ] 

৩২৭- ল্যান বতী-জা তক । 
[ শান্ত! জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকঠিত ভিকুর সম্বন্ধে এই কথা বলিযছিলেন। শান্ত সেই 

সময়ে উত্ত ভিন্ুকে জিজ্ঞাসা কবিয়াছিলেন, “কি হে, তুমি কি সত্য সভাই উতকঠিত হইথাছ?" ভিপু 
উত্তর দিয়াছিলেন। “হণ, ভদন্ত।* “তোমার উতৎ্কঠার কারণ কি?” "বাসপ্রবৃত্তি+* "দেখ, রমণী জাতি 
অরষণীয়।? কিছুতেই তাহাদিগ্রকে রগ করিতে গার! বায় না। প্রাচীন পণ্ডিতের! এক ব্দধীকে মহামমুদ্রেব 
নধো শান্নিদ্রহতটস্থ * দেব্ভবনে রাখিয়াও রক্ষ! করিতে সমর্থ হন নাই।" অনন্তর তিনি দেই অতীত কণা 
আরন্ত করিলেন £-- ] 

* শামলিদ্রহ-ুসের গর্দীতঙ্থ এবটী হ্রদ। ইহাৰ চতুপ্পা্ব্ শান্মলানে সুপর্ণের |স বনে। 



৫৬ চতু্দিগাত। 
০৯৯2552222০ 

পুবাকালে বাবাদীবাজ ব্রহ্মদত্েব লময়ে বোধিসত্ব তাহার অগ্রমহিধীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ 
কবিয়াছিলেন এবং বয়ঃগ্রাপ্ত হইয়া পিতার মৃত্যুর পর রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 
কাকবতী নারী অঞ্গারাসদৃশী সুন্দবী রমণী বৌধিসত্বেব অগ্রমহ্ধী ছিলেন। এই আখ্যায়িকার 
অতীতবস্ত কুণাল জাতকে (৫৩৬) সবিস্তর প্রদত্ত হইবে। এখানে কেবল ব্ংক্ষেপে বন! 
যাইতেছে। ) । 

রী সময এক হুপর্ণবাজ মুস্ববেশে বাজার নিকট আসিতেন এবং তীহাব সহিত ঘতত্রীড়া 
কবিতেন। তিনি ক্রমে কাঁকবতীব প্রতি অনুব্ক্ত হইয়া এবদিন তাহাকে লইয়া সুপর্ণনৌকে 
চলিয়া গেলেন এবং তাহীব সহবাসে স্থখে কাল হরণ কবিতে লাগিলেন। মহিষীকে না দেখিতে 
পাইরা রাজ! নটকুবের নামক গন্ধবর্বকে বলিলেন, প্তুমি গিয়া কাঁকবতীর অনুসন্ধান কর।” 
নটকুবের অনুসন্ধান করিয়৷ এক সরোবরের তীবে স্ুপর্ণরাজকে দেখিতে পাইল, এবকবনে * 
শুইয়া রহিল, এবং স্থপর্ণবাজ যখন দেখান হইতে যাইবেন বুঝিল, তখন ভীহার পালকের মধ্যে 
বসিয়া! স্ুপর্ভিবনে গমন করিল। সেখানে সে কাকবতীর সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া 
আবার মেই স্থপর্ণরাজের পালকের মধ্যে বসিয়া নরলোঁকে ফিরিল, এবং সুপর্ণরাজ যখন রাজার 
সহিত দৃতক্রীডায় গ্রবৃত্ত হইলেন, তখন নিজেব বীণ! লইয়া ঢাতিমগুলের নিকটে গিয়। রাজার 
সম্থুথে গীতচ্ছলে প্রথম গাথা ঝলিল +__ / 

প্রেয়ণী আমার. আছেন কোৌথায জানিনাক আমিহীয়। 
এই মনোহর. গান্রগন্ধতার অনুমানে বুঝা যাঁয।+ 
সর্বাতিঃকরণে ভাঁল বাসি তীরে, কিন্তু কোন দুরদেশে 

নাজানিআবদ্ধ রযেছেন তিনি এবে মোর ভাগাদৌষে। 

ইহা শুনিয়া সপর্ণ দ্বিতীয় গাঁথা! বলিলেন £-_ 
জন্দ্ীপ বেষ্টন করিযা স্ববিশাল রয়েছে নাগর তুলি তরঙ্গ উত্তান; 
কেবুক নামেতে মহানদী ভার গর, তাৰ পৰ শাল্সলি-কানন মনেহব 
লঙ্ঘি সপ্ত গারাবার, বল, কি কৌশলে শাল্সলি-কাননে তুমি প্রবেশ করিলে? 

ইহা শুনিরা নটকুবেব তৃতীয় গাথা বলিলেন £-_ 
তোমারি সাহায্যে গার হই গারাবার, তোমারি সাহীযো নদী হইলাম গার, 
সপ্ত সমুদ্রেব পারে তুমিই লইল। ॥ শায়লি-কাননে মোরে তুমি তুলি দিল।। 

ইহা শুনিয়া সুপর্ণবাজ চতুর্থ গাথা বলিলেন ২ 
ধিকৃ মোরে, হাঁয, বুদ্ধি নাই মম; এ বিণাঁল দেহ জড়পিগুসম। 

নিজ বনিতাব হয যেই জার, তাহাকেই পৃষ্ঠে বহি বার বার! 
অতঃপব স্ুপর্ণরাজ কাঁকবতীকে আনিয়! বাঁরাণদীরাজকে দিলেন এবং নিজের আসা বন্ধ 

কবিলেন। 

[বথাত্তে শীস্ত। সতাসমূহ বাথা। কবিলেন। তাহা গনি সেই উৎকষ্ঠিত ভিু আৌতাগতি ফল প্রাপ্ত 

হইলেন। 

মমবধান_-তখন এই উৎকঠিত ভিক্ষু ছিল নটকুবেব এবং জাঁমি ছিলাম বাঁবাণসীব সেই রাজ]। 

পপ পেশী পেপসি 

»  এরকব-_এক প্রকাব তৃণ। 

1 সংরহেহু সপর্নরাজের গত হইতে কাঁকবতীব গাত্রগর নিগর্তি হইতেছে এই অভিপ্রায়! 



৬২৮--অনন্থশৌচনীয়-জাঁতক । ৫৭ 

৩২৮-_অননুশোচশীন্্জাতক। 

[ শান্ত! জেতবনে অবস্থিতি-ক!লে এক মৃতদার ভূত্যামীকে উপলক্ষ্য করিযা এই কথা বলিযাছিলেন। সেই 
হক্তি গড়ীবিযোগের পর স্নানাহীর তাঁগ করিযাছিলেন ও কাজকর্ম ছাডিয দিযাছিলেন; তিন নিতান্ত শোফাভি- 
ভূত হই শ্বশানে গি। গরিদেবন করিতেন, কিন্তু কুটারে যেমন দীপ হলে, ভীহার অন্তঃকরণেও মেইকগ 
স্রোতাগ্তিমারগপ্রাপ্তির মন্তাবন! বিরাজ করিতেছিল। একদিন শীস্তা গ্রত্যুষকালে ত্রিলোক অবলোকন করিতে 
করিতে প্র ব্যক্তিকে দেখিযা ভাবিলেন, 'আমি ছাঁড। আর কেহই শৌঁকাপনোদনপুর্বক ইহাকে শ্রোতাগত্ভিমার্গ 
দান করিতে গাঁরিবে না; অতএব আমি ইহার আশ্রয হইব।' ইহা স্থির করিয়া, তিনি ভিক্ষাচ্যার পর 
আহার গ্রহণ করিলেন এবং একজন পশ্চাচ্ছমণ সঙ্গে লইযা সেই তৃম্বামীর গৃহদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তিনি 
আঁদিতেছেন শুনিয়! ভৃম্বামী প্রত্যুদ্গমনপূর্ববক ভীহাঁর যথাঁযোগা অভ্যর্থনা] করিলেন। অনন্তর তিনি উপযুক্ত 

আসনে উপবিষ্ট হইলে ভূম্বামী ভীহাকে প্রণিগাতপুর্ববক একান্তে উপবেশন করিলেন। তখন শান্ত! জিজ্ঞাসিলেন, ' 

“উপানক, তুমি নীরব রহিয়াছ কেন?” “ভদন্ত, আমার ভাঁধ্ার মৃত্যু হইযাছে দেই শোকেই আমার মনে অনা 
কোন চিন্তার স্থান নাই।* “দেখ, উপাসক, যাহ! ভঙ্গুর, তাহাই ভাঙ্গে; তাহা ভাঙ্গিলে দে জনা ছুশ্িন্ত! কর! 

কর্তবা নহে। প্রাচীন পণ্ডিতেরাও পত়ীর মৃত্যুর পর, যাঁহ! ভঙ্গুর তাহা ভাঙ্গিযাছে, ইহা মনে করিঘ। দুশ্্তা 
গরিহার করিযাছিলেন।” অনস্তর ভূম্বামীর অনুরৌধে তিনি সেই অতীত কথ! আর্ত করিলেন £--] 

[এই আখ্যায়িকীর অতীতবস্ত দশনিপাতে চুল্লবোধিজাতকে (9৪৩) বলা যাইবে। 
মজ্মেপতঃ বৃতন্তটী এই £--] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ত্রন্দদত্তের সময়ে বোধিসত্ব এক ত্রীঙ্ষণকুলে' জন্গ্রহণপূর্ববক 
বয়ঃগ্রান্তির পৰ তক্গশিল| নগরে বর্বশান্ত্রে শিক্ষা লাভ করিয়া মাতাপিতাব নিকট ফিবিয়া 
আমিয়াছিলেন। এই জাতকে মহাসত্ব কুমার-বরহ্মচাবিবগে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। + 

বোধিসত্বেব মাতাপিতা। তাহাব বিবাহের প্রস্তাব কবিলেন। বৌধিসত্ব বলিলেন, "আমি 
গৃহ্ধন্থ করিব না, আপনাদের মৃত্যুর পৰ প্রাক হইব” কিন্তু মাতাপিতা! বখন পুনঃ পুনঃ 
অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন, তখন তিনি এক সুত্প্রতিম! 1 গডাইয়া! বলিলেন, প্যদি এইবপ 
কুমারী গাই, তাহা হইলে বিবাহ কবিব।” 

বোধিসব্বের মাতাপিত! সেই স্ুবর্ণপ্রতিমাকে একখানা আচ্ছাদিত যানে বসাইয়া অনেক 
লোকজন সঙ্গে দিয়া বলিলেন, “যাও, সমস্ত জ্ুদ্বীপে অনুসন্ধান করিয়া দেখ, যেখানে এই 
সুবর্ণ প্রতিমার অন্গুবণ৷ ত্রাহ্মণকুমাবী দেখিতে পাইবে, মেখান হইতে এই প্রতিমা বিনিময়ে সেই 
কুমারীকে লইয়া আসিবে” তখন এক পুণ্যবান্ সত্ব ব্রদ্মলোক হইতে অবতরণপূর্বক 
কাশীরাজ্যের কোন নিগমগ্রামে অশীতিকোটিবিভবসম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের গৃহে কন্যাবপে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। ভীহার নাম হইয়াছিল লশ্মিতভাষিণী। $ যে সময়ের কথ! হইতেছে, তখন 
এই কুমারীর বয়স্ যোল বসব হইয়াছিল। তিনি পরমনুন্দবী, নয়নাননদদারিনী, অপ্সরাসদৃশী 
এবং সর্ধান্থক্ষণসন্পন্না ছিলেন। কিন্তু তীহারও মনে কখনও কুভাবের উদর হয় নাই; 
তিনি এতদিন পরমত্রন্ধচারিণী-ভাবেই জীবন যাপন কবিতেছিলেন। যাহার! কা্চনগ্রতিমা লইয়া 
ভ্রমণ করিতেছিল, একদিন তাহার! এই গ্রামে প্রবেশ করিন। গ্রামবাসীরা তাহা দেখিয়া! ঝলিল, 
“এখানে অমুক ব্রা্গণের কন্তা সশ্িতভাষিণী৷ রহিয়াছে কেন? প্রতিমান্বাত্রীব! ইহ! শুনিয়া 

* অর্থাৎ তিনি চিরকৌমার্ধা অবলম্বন করিয়াছিলেন। 
1 ইবরুপ্রতিমার কথ] কুশ-জাতকেও (৫৩১ ) দেখ] যাঁয়। 
£ মুলে 'নন্সিল্রতাসিনী' আছে। কিন্ত হার বোন অর্থ বুঝ| যায না| 

চু 



৫৮ চতুরিপাতি। 
সস সস 

সেই ত্রাঙ্ণের গৃহে গমন করিল এবং সন্সিতভাষিণীকে প্রীর্থন! কবিল। মন্্িতভাষিণী ভীহাঁব 
মতাপিভাকে বলিগা পাঠাইলেন, "আমি আপনাদের জীবনাস্তে প্রত্রজ্যা গ্রহণ কবিব; আমাৰ 
গৃহধন্ম পালন করিবার ইচ্ছা নাই?» তীহাঁবা বলিলেন, «সে কি কথা?” তাহার 
সুবদপ্রতিমা গ্রহণ করিলেন এবং বহু অস্গচৰ সঙ্গে দিয়া সন্মিতভাধিগীকে বৌধিসত্বেৰ নিকট 
গাঠাইয়৷ দিলেন। এইবপে বোধিসত্ব ও সম্সিতভাষিদী, উভযের অনিচ্ছাঁসতেও তীহাঁদের গু 
বিবাহ সম্পন্ন হইল। তীহাবা! এক গৃহে, এক শব্যায় শয়ন কবিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু কখনও 
গরষ্পবকে ব্রননচর্যবিরোধি-ভাবে দেখিলেন না; ছুইজন ভিক্ষু বা ছুইজন ব্ক্গচাবী যেমন নিরদাষ- 
ভাঁবে একত্র বাঁস কবেন, তীঁহারাও ষেইবপ বাস করিতে লাগিলেন। 

কালক্রমে বোধিসত্বের মাতাপিত প্রাণত্যাগ করিলেন। বোধিসত্ব তাহাদের শরীরক্কত্য 
মম্পাদনপুর্বরক মন্সিতভাষিণীকে ডাকাইয়া বলিলেন, “ভদ্র, আমার কুলসম্পত্তি অশীতিকো টি, 
গ্রমাণ, তোমার পৈতৃক ধম্পত্তিরও পবিমাণ অশীতিকোটি , তুমি এই সমস্ত লইয়া গৃহধর্ম- 
পালনে প্রবৃত্ত হও, আমি প্রব্জ্যা গ্রহণ করি ৮ সম্সিতভাষিণী বলিলেন, “আর্ধাপুত্, 
আপনি প্রত্রজ্য/ লইলে আমিও প্রব্রজ্যা লইব, আমি আঁপনাকে ছাড়িয়া থাকিতে 
গারিব না” “তবে এম” এই বলিয়া বোধিসত্ব সমস্ত ধন দাঁনে নিয়োজিত কবিলেন 
এবং লোঁকে যেমন নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে, সেইরূপ সমস্ত সম্পতি পবিহীরপুর্বক হিমবস্ত গ্রদেশে 
চলিয়৷ গেলেন। সেখানে ক্টাহাবা ছুই জনই খষিপ্রব্রজয। গ্রহণ করিলেন এবং বনাফলমূলে 

জীবন ধারণ কবিতে লাগিলেন । 
হিমবস্তে এইবপে দীর্ঘকাল যাঁপন কিয়! বোধিসত্ব ও তাঁহার গর্ী একবার লবণীস্নমেবনার্থ 

অবতরণ করিলেন এবং ভ্রমণ করিতে করিতে বাবাণসীতে উপস্থিত হইয়া! তন্রত্য রাজোগ্থানে 
বান কবিতে লাগিলেন। সেখানে অবস্থিতি করিবার সময়ে স্ুকুমারী পরিব্রাজিক! বিশ্বাদ ও 
নানাবিধতওুলজাত মিশ্রতক্ত-গ্রহণবশতঃ রক্তামাশর বোঁগে আক্রান্ত হইলেন। উপযুক্ত 
উ্ষধের অভাবে তিনি অতি ছুর্বল হইয়া পডিলেন। একদিন ভিক্ষাচর্ধ্যার মময়ে 
বোধিসন্ত তাহাকে নগবের দ্বারে বহন করিয়। লইয়া গেলেন এবং সেখানে একট! ধর্মশালায় 
একখানা ফলকের উপর তাঁহাকে পৌওয়াইয়া নিজে ভিক্ষার্থ নগরে প্রবেশ করিলেন। 
বোধিসত্বের ফিরিবাঁর পুর্কেইি পরিভ্রাজিকাৰ প্রীণবিয়োগ হইল। তাঁহার অলৌবিক ব্নূ্প 
দেখিযা বহ্ছ লোকে শব ঝেষ্টনপুর্বক রোদন ও পবিদেবন করিতে লাগিল। অতঃপর 
বোধিসত্ব ভিক্ষান্তে ফিরিয়া! আমিরা দেখিলেন, তীহাঁব পত্মী দেহত্যাগ করিয়াছেন। তিনি 
কেবল বলিলেন, '“যাহা ভঙ্কুর তাঁহা ভািয়াছে, নংস্কার মাত্রেই নিত্য; সংস্কার মাত্রেরই এই 
গতি” অতঃপর প্রশীন্তমনে সেই ফলকের এক পার্থে বলিয়াই তিনি ভিঙ্ষালন্ধ মিশ্র 
খাগ্ আহীর ও মুখ প্রক্ষালন কবিলেন। শবে চতুষ্পার্থে যে সকল লোক ছিল, তাহারা জিজ্ঞাসা 
কবিল, প্ভদত্ত, এই পরিব্ার্জিকা' আপনার কে ছিলেন?” “আমি যখন গৃহী ছিলাম, তখন 
ইনি আগার পাদপরিচারিকা ছিলেন ।” “ভাস্ত, আমরা শোক সংববণ কবিতে পারিতেছি না, 
বৌদন ও পরিদেধন করিতেছি ; আপনি কেন বোদন করিতেছেন ন11” «ইনি যতদিন জীবিত 
ছিলেন, ততদ্দিন ইহাকে কিয়ৎপরিমাণে আমাব বলিতাঁম , এখন পরলোকগতা হইযাঁছেন, 
এখন ত ইনি আমাব কেহই না। এখন ইনি অন্যের বশে পতিত হইয়াছেন আমি কেন রোদন 
করিব?” সমস্ত লৌকদিগকে ধর্শ-কথা শুনাইবার জন্য অতঃপর বোধিসৰ্ এই গাথাগুনি 
বলিলেন £. 



৩২৯--কাঁলবাহ-জাতক। 8৯ 

তাজি দেহ পরলোকে গিষাছেন ধারা,  জীবিতের তুলনা অসংখা তীহার!।* 
সেই অসংখ্যের দলে প্রেষসী আমার মিশিয়!ছে? নাহি ফল ভীবনাষ তার। 

০ সশ্মিতভাধিণী নাই , তবু; সে কার্প, শোকে নাহি অভিভূত হয মোর মন। 
যে তৌমারে ছাঁডি গেছে, তাঁহারই কার শোকে যদ্দি অভিভূত হয তব মন, 
মৃত্যুবশে নদাগত দেখিয! নিজেরে মৌকে অভিভূত হও কাঁজ বর্ম ছেডে। 

গৃহে স্থিত, সুখানীন অথব! শযান, অথবা গথেতে তুমি করিছ গ্রযাণ,-- 
যেখানেই যেই ভাবে কাঁটাও সময, প্রতি নিমিষেতে তব হধ আুঃক্ষয। 

দিন দিন আধুঃক্ীণ হয আমাদের ঃ আযুফধান সমান নহে ত সকলের 
জীবিত দয়ার গাত্র ? দুঃখের মৌচন করিতে তীদের হও বতুপরাযণ 
কিন্তু যার! মরিযাঁছে, তাহীদের তরে বুখা কেন শৌকে তব অশ্বিন] ঝরে ? 

এইবূপে চারিটী গাঁথায় মহাসত্ব অনিত্যতাঁর ভাঁব বুঝাঁইয়। ধর্মোপদেশ দিলেন। সমবেত 
লোকের! পবিব্রাজিকার শরীব্কত্য নির্বাহ কবিল। বোৌঁধিসত্ব হিমবন্তে গিয়া ধ্যান নিবত 
হইলেন এবং অভিজ্ঞ লাত কবিয়া ব্রহ্মলৌকপবাঁয়ণ হইলেন। 

[বথান্তে শাস্ত।সতা-সমূহ ব্যাথা। করিলেন। তাহা শুনিয| দেই ভৃষ্কামী আোতীপান্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। 
মমধধান--তখন রাহছলজননী ছিলেন সশ্মিতভাধিণী এবং আমি ছিলাম গেই তাঁপস।] 

৩২৯--কালবাহু-জাতক ৷ 

[ দেবদত্রের যখন ভিক্ষা, উপহার ও সন্মীনপ্রাপ্তি বিলুপ্ত হয, তখন শীস্তা বেণুবনে অবস্থিতিকালে তৎমন্বদ্ধে 
এই কথ! ধলিযাছিলেন। দেবদত্ত তর্থাগতের উপর অতি অন্যাযগে জাঁতক্রোধ হইযা তাহার প্রার্থবধের জগ্ত 
ধামুদ্ধ নিয়োজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পর যখন দেবদত্ত নীলাগিরিকে ছাঁডিয৷ দিযাছিলেন, তখন তীহ!র 
ছুষ্টাডিপ্রাযের কথ! কাহীর্ও অবিদিত বহিল ন1। তাহার অন্য নানা স্থানে নিফত যে ভক্তাদি দিবার বাবস্থা ছিল, 
নৌকে তাহ বন্ধ করিল; রাঁজীও তীহাঁব যুখদর্শন বদ্ধ করিলেন। এইবপে নুপ্তনাভ ও হতসাঁন হইযা শেষে 

তিনি মন্ত্রান্ত লৌকের ঝাঁড়ীতে বাঁভীতে ভিন্গী করিয| জীবন ধারণ কনিতে লাঁগিলেন। 
একদিন ভিকুর! ধর্মসভাঁষ এই সম্বন্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহাব! বলিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, 

দেব্দত্ত উপহারপপ্রাপ্তি ও সম্মমনসাঁতের অভিলাধী হই! সমন্তই পাঁইয়াছিলেল বটে, কিন্তু চিবস্থাধী করিতে 
গারিলেন না।” এই সমযে শী্ত। সেখানে উপস্থিত হইযা তাহাদের আলো্যনান বিষ্য জানিতে গাধিলেন এবং 
বলিবেন, কেবল এখন নহে, পূর্বেও দেবাপ্ত লুগুলাঁত ও হতগাঁন হইখছিল।” অনন্তর তিনি দেই অতীত কথ! 
আরন্ত করিলেন £--11 

পুরাকালে বারাণনীবাজ ধনগ্রয়ের সময়ে বৌধিসত্ব শুকবূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তীহাৰ 
নাম ছিল বাঁধ। তিনি সর্বাবয়বসম্পন্ন এঘং বৃহৎকায় ছিলেন। তীহাব কনিষ্ঠ সহোদবের 
নাম ছিল প্রোষ্ঠপাদ। একদা এক ব্যাধ এই দুইটা পক্ষীকেই ধবিয়া বারাণনীবাজকে উগহাঁ 
মিল। বাঁজা তাহাদিগকে সুবর্ণপঞ্জরে বাঁখিলেন, জুবর্ণপাত্রে মধুমিশ্রিত নাজ! খাঁওয়াইতে 

* পীঁশ্টান্তা নাহিতোও এই ভাব দেখা যাঁষ। আলেকৃকাগারকে কি ভারতবর্ধীয একজন সন্্যামী ইহান 
বিপরীত বুঝাইযাছিলেন। কাহাঁদের সংখ্যা অধিক, জীবিভদিগ্নের বা মৃতাদগ্রের,_আলেকজীতাবি এই প্রশ্ন 
টা মন্লাসী উত্তর দিযাঁছিলেন, জীবিতদিগেরই নংখ্যা অধিক, কারণ স্বভদিগন ত কোন 
মস্তা শই। 

1 ইহার মৃহিত দর্বং&াভকের (২৪১) প্রভাতগন্নবন্ত তুলনীয়। 



৬ চডু্িপাত। 

লাগিলেন এবং তীহাদের পাঁনেব নিমিত শর্করামিশ্রিত জল দিবাঁর ব্যবস্থা করিলেন। ফলত: 
ভীহাদের যথেষ্ট আদর বন্ধ হইতে লাগিল; যাহা! কিছু উৎকষ্ট, যাহা কিছু সুখকর, তীহাবা মমন্তই 
পাইতে লাঁগিলেন। 

অতঃপর এক বনেচর কাঁলবাছু নামক একটা ঘোর কৃষ্তবর্ণ মর্কট আনিয়া বাঁজাকে দান 
করিল। শেষে আদিয়াছে বলিয়। তাহার আরও অধিক আদর যত্ব হইতে লাগিল এবং শুকদয়ের 
আদব যত্েব জ্রুটি ঘটিল। রাধ বোধিসন্ব-লক্ষণমম্পন্ন ছিলেন, এজন্য তিনি ইহাতে কৌন অসন্তোষের 
চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন না, কিন্তু তীহীর্ কনিষ্ঠের প্রকৃতিতে সেবপ কোন উৎকৃষ্ট 1 ছিল 
না বলিয়৷ মূর্কটের আদর যত্র তাঁহার অসহ হুইল) সে অগ্রজকে বলিন, প্ৰাণা, পুর্বে এই 
রা্রভবনে লৌকে আমাদিগকেই স্বাদ ভোজ্য দিত, এখন আঁমবা! কিছুই পাই ন) এখন 
কালবাছু মর্কটই মমস্ত আত্মসাৎ করিয়াছে বাঁজা৷ ধনগ্রয়ের নিকট উৎকৃষ্ট খাঁগ্চ ও আদর যত 
না পাইলে আমাদের এখাঁনে থাকিয়া কি লাভ? চল, আমর! বমে গিয়া বাঁস কবি।%। অগ্রজের 
সহিত এই আলাপ করিবার সময়ে গ্রোষ্টপাদ নিয়লিখিত প্রথম গাথ। বলিল £-. 

অন্ন, গান পূর্বের যাহা এ রাঁজভবনে পাঁইতাঁম, কপি ভাঁহা ভূপ্পে এইন্দণে। 
পূর্বের মতন আর করে না যতন ধনগঘ; এস করি কাননে গমন। 

ই গুনিয় রাধ দ্বিতীয় গাখ! বলিলেন £-- 
৫ লাতীলাভ: সৃথদুঃখ, যশ ও অযশ, নিন্দা ও প্রশংল| সবই) অনিত্যতাবশ। 

আজ আঁছে, কাল নাই, করি এ বিচার কর, প্রোষ্ঠটপাঁদ ভাই, দুঃখ পরিহার। 

কিন্ত ইহ! শুনিয়াও প্রোষ্টপাঁদ সেই মর্কটের গ্রৃতি অন্যাশূন্য হইতে পারিল না। সে তৃতীয় 
গাথা বলিল $-- 

রাঁধ, তুমি বুদ্ধিমান্, জীনা আছে তথ কি হইবে তবিষ্ঠতে, কি বা. অসন্তব। 
কি উপায়ে আমরা গারিব তাঁডাইতে অধম ম্কটে এই রাজবাটা হাতে 

বল, দাদা, দয়! করি, ধরি দুটা পায়, দেখিলে ইহারে হেথা, তিষ্ঠ। হয দীষ। 

ইহা! শুনিয়! রাঁধ চতুর্থ গাঁথ। বলিলেন £-- 
দেখিয| জরকুটি এর, কর্ণমর্ধীনন, বাজকুমারের। ভগ্ন গাইবে যখন, 
তথনি ইহাঁরে সবে দুর করি দিবেঃঠ  নির্ববাদন পথ কপি নিজেই লভিবে। 
বহরে পুনর্বার বদের গাঁঝারে ভ্রমিতে হইবে এরে অন্নপান তরে। 

ঠিক তাহাই ঘটিল। কয়েক দিন যাইতে না৷ যাইতে কালবাহুব ত্রুটি ও কর্ণার্দি অব ভদী 
দেখিয়। বাজকুমারেরা ভয় পাইল; তাঁহার ভয়ে চীৎকার করিতে লাগিল; বাঁজ। 'ব্যাপার ফি” 
জিজ্ঞাসা করিয়া কাঁনবাহুর কীর্তি জাঁনিতে পাঁরিলেন এবং আদেশ দিলেন, ”ওকে দুর করিনা 
দাও।” এইবপে কাবা বিতীডিত হইল এবং গুকদয পুর্ববৎ আদর যত্ন পাইতে লাগিল। 

[সমবধান-__তখন দেবদত্ত ছিল কাঁলবাছ , আনন্দ ছিলেন প্রোষঠগাদ এবং আমি ছিলাম রাধ।] 

৩৩০- শীলমীমাহসা-জাতক। 

[শান্তা ছেতবনে অবস্থিতিকাঁলে জনৈক লীলশীদাংসক প্রাঙ্গণের সম্বন্ধে এই বখ বলিযাছিলেন। ইহার 
উভয় বু্তই পৃর্কো বলা হইয়াছে + এই আধ্যায়িকাঁয বোধিমত্ত বাঁরাণদীরাজের পুরোহিত ছিলেন।] 

হি নিরিবিলি রর হা ডিল নি 
* ১ম খণ্ডের শীলমীমাংসাজীতক (৮৬) এবং ২য খণ্ডের পীলমীমাংসাজীতক (২৯,)| বর্তমান খণ্ডের এই 

নামধের ৩৬২ম জাতকও রষ্টব্য। 



৬৩০__হীলদীমাংসা জাতক 1 ৬১ 
55252545852 222455-25 

বোধিসত্ব নিজের চরিত্র পৰীক্ষার্থ তিন দিন হিবণ্যফলক হইতে কার্ধাপণ হব্ণ কবিয়াছিলেন। 
লোকে তাঁহাকে বাঁজাব নিকট চোব বলিয়া ধরাইয় দিল। তিনি বাঁজীর সম্মুখে নীত হইয়। 
বলিলেন £-- 

শীলেই কল্যাণ হয়, শীলের সমান এ জঙ্গতে অন্য গুণ নাহি বিগ্বদান। 
বিষধর সর্গ এক ছিল শীলবান্, দেই হেতু কেহ তার ন| বধিন প্রাণ । 

প্রথম গাথায় এইবপে শীলেব গুণ বর্ণনা করিয়া বোধিসত্ব রাজার নিকট হইতে প্রবজ্যা- 
গ্রহণের অনুমতি লাভ করিলেন। অনন্তর, একদিন এক শ্ঠেন মীংস বিক্রেতার দৌকান 
হইতে একখণ্ড মাংসপেশী গ্রহণ কবি আকাঁশে উডিয়। গেল। তখন অন্য অনেক শকুন 
তাহাঁকে ঝেষ্টনপূর্বক পাদ, নথ, তুণডগ্রভৃতি ছার! গ্রহার করিতে লাগিল। শ্ঠেন সেই পীড়ন 
সহ কবিতে ন| পাঁরিয়া৷ মাংসপেশীটা! ত্যাগ কবিল এবং অপব একটা শকুন উহা! গ্রহণ করিন। 
কিন্তু তাহাকেও উক্তরূপে উৎপীড়িত হইয়! উহা ত্যাগ করিতে হইল। অতঃপর যে যে শকুন 
একে একে উহ গ্রহণ করিল, অপর শকুনে তাহাদেরও অনুধাবন কবিল; যাহীরা একে একে 
ছাড়ি! দিতে লাগিল, কেবল তাহারাই নিকপদ্রব হইল। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ব ভাঁবিলেন, 
মানুষের বানা মাংসপেশীসদৃশী + ইহা পোষণ কৰিলে ছুঃখ, পরিত্যাগ করিলে সুথ।' এই চিন্তা 
করিয়! তিনি দ্বিতীয় গাথ! বলিলেন £_- 

যতক্ষণ গ্েনের নিকটে মাংস ছিল, অন্য গ্ঠেনে আমি এরে কত কষ্ট দিল। 
কিন্তু মাংসথণ্ড শেষে ছাঁডিল যখন, কেহ না করিল এর পণ্চাঁতে ধাবন। 

মেইরূগ এ জগতে যাঁর! অকিধান, হয লা! কখন(ও) তাঁর হিংসার ভজন ।* 

বোধিসত্ব নগব হইতে নিষ্রমণপূর্ববক পথে সন্ধ্যাকাঁলে কোন গ্রামে এক গৃহস্থের গৃহে শয়ন 
করিলেন। এ গৃহস্থের পিগ্গলা নামী এক দাসী ছিল। সে এক পুরুষের সহিত সঙ্কেত করিয়া 
রাখিয়াছিল, “তুমি অমুক সময়ে আমিও ।' অনন্তর সে প্রতুদিগের গা! ধুইয়৷ দিল এবং তাঁহাবা 
যখন শয়ন কবিলেন, তখন জারের আগমন-প্রতীক্ষায় মেহলীর উপর বসিয়া, “এই আসিতেছে, 
'এই আদিতেছে' ভাবিয়া ক্রমে ক্রমে প্রথম ও ম্ধ্যম যাঁম অতিক্রম করিল; শেষে যখন ভোর হুইল, 

তখন “দে এখন আমিবে না ভাবিয়া নিবাশ হইল এবং শয়ন করিয়! নিদ্রা গেল। এই কাও 
দেখিয়া বোধিসত্ব ভাবিলেন, “এই মেয়েমানুষটা, আমাব জার এখনই আসিবে, এই আশায় এতক্ষণ 
বসিয়া ছিল, এখন সে আদিবে না| বুঝিয়! নিরাশ হইয়াছে এবং সুখে নিদ্রা যাইতেছে। ইন্দিয়- 
সেবার আশাই ছুঃখেব নিদান এবং নৈরাশ্ত সুখকর।' ইহা চিন্তা করিয়া তিনি তৃতীয় গাথ! 
বলিলেন $-. 

ফলবতী আশা হুখের আগার নৈরাগ্েও হয় মুখের সার । 

আশা, নৈরাগ্ঠে ভেদ কিছু নাই, আশাতেও সুখ, নৈরবাস্তেও তাই। 
/ যথাকাঁলে তার দেখ। দিবে জীর, এই আঁশ বড ছিল পিঙ্গলীর। 

সে আশ। নৈয়াস্তে হল পরিণত , তথন পিঙ্গল! স্থথে নিদ্রাগত। 

বোধিসত্ব পরদিন প্র গ্রাম ত্যাগ কবিরা অরণ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানে দেখিলেন, 
এক তাগস ধ্যানমগ্জ হইয়। সমামীন আছেন। তখন তিনি ভাঁবিলেন, 'ইহলোকেই বল, 
পরলোঁকেই বল, ধ্যানস্ুখ অপেক্গা উৎকৃষ্ট অন্য কোন সখ নাই।, এই চিন্তা করিয়া তিনি 
চতুর্থ গাথা বলিলেন £-- 55578878রিতরি নলের হাটি টিজার নি রিউিলি জে রারিলাারনিক 

* "ইহজগতে অবি্বনতাই মর্াপেক্গ। নিরাপদ হুখলাতের একমাত্র নিদান'_-সহাভারত। শীস্তিপরধব, 
১ম অথায়। 



৬২ চতুনিপাঁত ] 

০ সমাধিতে যে আনন্দ উপঞ্জে আত্মার ইহামুত্ত তার তুলা নাহি অন্য আর। 
অনাধিস্থ আত্মপর ক।হীর(ও) কখন ন| করেন হিংসা, তীর মহিমা এমন! 

অতঃপব বৌঁধিসত্ব অরণ্যে প্রবেশ করিয়! খষিগ্রত্জ্যা অবলম্বন করিলেন, এবং ধ্যানস্থ 
হইস্কা। অভিজালাতপূর্বক ত্রহ্মলোকপবায়ণ হইলেন। 

[ সমবধান- তখন আমি ছিলাঁদ সেই পুরোহিত।] 
ঘি মহাভারত, শাস্তিপর্ধ্ব, ১৭৪ম ও ১৭*ম অধ্যায়ে এবং সাগ্যস্ত্রে (৪১১) পিঙ্গলার কখ। আছে। 

"গিঙ্গলা আশীকে পরীন্ত করিষাই পরমহৃথে শখন করিয়াছিল”- মহাভারত, শান্তিগর্ব ১%৮ম অধ্যায। “নিরাশঃ 

সুখী পিক্মলাবৎ*--সাস্থযসত্র (৪১১)। মহাভারতে শ্োেনের পরিবর্তে ত্রৌঞ্চের উল্লেখ দেখা যাঁয়__"ত্ৌর্টকে 
আমিষ গুহণ করিতে দেখিলেই নিরামিষ ব্যক্তিবা তাহাঁকে বিনাশ করে, ইহ! দেখিয়! এবটী ত্র আমি 
পরিত্যাগপূর্বক গরমম্খলাতে নমর্থ হইযাছিল।” সাম্যসুত্র (৪৫) কিত্ব শোনের নামই আছে_ 
“খোনবৎ মখছুঃখী ত্যাগবিযোগাভ্যাম্।” ইহীর ব্যাথ)াও অন্যবপ £-একব]ক্তি এক শ্যেনশীবক পুধিযাছিব। 
কিছুকাল পরে, বৃথ| কষ্ট দেই কেন বলিয| মে উহাকে ছাডিযা দিল! ইহাঁতে খে/ন বন্ধনযুক্ত হইয়| মুখী হইল, 
এবং পাঁলকের বিচ্ছেদে ছুঃখীও হইল (অর্থাৎ সংসারে কেবল সুখ নাই )। 

ভুং-আশা হি পরমং ছুঃংখং নৈরাস্ং পরমং সুখম। 
আশ! দামীকৃতা৷ বেন তত্ত দাঁসায়তে জগৎ ॥ 

৩৩১-ক্োক্ালিক-জাতহ । 

[শাদা জেতবনে অবস্থিতিবাঁলে কোকলিকের সম্থক্ে এই কথ| বলিযছিলেন। ইহাঁর বর্তমান বন্ত 
তকীরিক-জ।তকে * সবিস্তর বর্ণিত আছে। ] 

গুল্লাকালে বাঁবাণসীরাজ ত্রহগদত্তের সময়ে বোধিসত্ব তাহার একজন গ্রধান অমাত্য ছিলেন) 
রাজা বঙ্গদত্ত অত্যন্ত বাঁচাল ছিলেন। বোধিসত্ব তাহার বাচালতাঁদোয গংশোধন করিবার 
উদ্দেস্টে একটা! গ্রন্কষ্ট উপন! খুঁজিতে লাগিলেন। 

একদিন বাঁজী উদ্যানে গিরা মঙ্গলশিলাপট্টরে উপবেশন করিলেন। উহার উপবে একট! 
আত্বৃক্ষ ছিল, তাহার ডালে একটা! কাকের কুলায়ে একট। কৃষ্ণা কোকিল! দিজেব অও্ নিক্ষেপ 
করিয় গিয়াছিল। কাকী এ অণ্ডের রক্ষণীবেক্ষণ করিত) যথাকালে তাহ! হইতে কোকিল" 
শাবক নির্গত হইল; কাকী তাহাকে নিজের পুক্র বলিয়৷ জানিত। সে তুও দ্বারা খাণ্য 
আনিয়া এ শাবকটাকে খাওয়াইত। কিন্তু পক্গোদূগমের পৃর্বেই একদিন শাঁবকটা অকালে 
কোকিলরবে ডাকিয়া উঠিল। তাহা গুনিয্া কাকী ভাবিল, "এ যে এখনই অন্ত ডাক 
ডাঁকিতেছে $ বড হইলে না জাঁনি আবও কি করিবে! সে তুগাঁধাতে উহার প্রাণ নাশ করিয়া 
কুলায় হইতে ফেলিয়! দিল! মৃত শাঁবকটা রাজার পাদমূলে পতিত হইল। 

রাজা বোঁধিনত্বকে জিজ্ঞামা। কবিলেন, দমিত্রবব, এ কি হইল?* বৌঁধিমত্ব তাবিলেন, 
রাজাকে শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন যে উপম! খুঁজিতেছিলাম, আজ তাহ পাইয়াছি। তিনি 
উত্তর দিলেন, প্মহাঁরাঁজ, যাহ অতি মুখর, তাঁহারা অকালে অধিক কথা বলিয়! এইরূপ 
দু্শাই প্রাপ্ত হয়! এটা, মহারাজ, কোকিল-শীবক , অকালে ডাকিয়াছিল; কাজেই, “এটা 
আমার পুত্র নয় ইহ বুঝিতে পারিয়! কাকী ইহাকে তুগাথাতে মাবিয়া ফেলিয়াছে। মনুযাই 

দ' ৪৮৮মংখ্যক | দ্বিতীয় থণ্ডের কচ্ছগ-জাতকও (২১৫) দরষ্টব্য। 



৩৩২-_বখলট্ঠিজাতক । ৬৩ 
০০০১০০০০০৭০ 

হউক, ইতর প্রাীই হউক, যে অকাঁলে বছভাঁষী হয, তাহার এইবপই ছুর্দশা! ঘটিয়া থাকে ।* 
অনস্তব বোধিমত্ত্ নিয়লিখিত গাথাগুলি বলিলেন ঃ-- 

অকালে যে নিরর্থক বহুকথা কয়, কোকিল-শীবক-সস নিহত মে হয়। 

রঃ হুশাণিত শন্্রাঘাতে, কিংব। হলাহলে 

তত শীঘ্র ঘটে না ক বিনাশ কাহার, 
যত শীগ্র অমংযত বচনের ফলে 

অকাঁল-ভাষীব হয জীবন-মংহার। 

অত্তএব কাঁলাকান সকল সময় 

হইবে মংফতভাবী অতি সাবধানে ; 
গরম আত্মীয় যেই, তার(ও) সন্নিধানে 

যা আসে মুখে তা বলা সমীচীন লয়। 

খরিণাঁম করি চিত্ত মুখী বিচচ্ষণ হথাকীলে বলে যেই সংষত বচন, 
হেলা অরতিকুলে গাঁরে মে নাণিতে, মুপর্ণ যেমন ক্ষম ভূঙ্গে গ্রাসিতে। 

রাঁজা বোধিসত্ের ধর্শাদেশন শুনিয়া তদবধি মিততাঁষী হইলেন, এবং বৌধিসতের পদগৌরব 
বৃদ্ধি করিয়া! তীহাঁকে উত্তরোত্তর অধিক দান কবিতে লাগিলেন। 

[সমবধান--তখন কে।কালিক ছিল মেই কোকিল শাবক এবং আমি ছিল|ম সেই পঙিত।মাত]। ] 

৩৩২-বুথলউনি-জাতক। 

[শান্ত জেতবনে অবস্থিতিকালে কোশনর[জের পুরোহিতকে উপলক্ষ্য করিয়! এই কথ! বলিযাছিলেন। এই 
ঝত্তি একদা রথারোহণে নিজের ভৌঁগগ্রামে যাইতেছিলেন। পথে বড ভিড হইযাছিল , রখ হাকাইয়। যাইতে 
য/ইতে তিনি কতকগুণি শকট আসিতেছে দেখিলেন এবং “তৌমাঁদের গাঁড়ী সরাও"। “তোমাদের গাড়ী মরা” 
বলিযা অগ্রমূর হইতে লাগিলেন। তথাপি কেহই গাড়ী সরাইল না দেখিযা তিনি ক্রৌধভরে অগ্রগামী শৃকটের 
চাঁদককে লক্ষ্য করিয়া গ্রভোদ নিক্ষেপ করিলেন , কিন্ত উহা! রুথধুরে প্রতিহত হইযা তাহাই লঙ্গাটে লাগিল 
এবং ততশীৎ আহত স্থান ফুলিয়। উঠিল। তিনি ফিরিয়। খিয়! রাজার নিকট "গাঁড়োরানের! আমার মারিয়াছে 
বণিয়। অভিযোগ করিলেন। রাজা শকটচাঁলকদিগকে ডাঁকাইয়। বিচার করিলেন এবং দেখিতে গাইলেন, 
পুরোহিতেরই দৌষ। 

একদিন ভিক্ষা ধর্মানভায় এ সমন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, পুরোহিত রাজার নিকট অভিবোগ্ণ 
করিলেন যে, গাডৌয়ানেরা ডাহাকে নারিয়াছে, কিন্ত তিনি নিজেই এই অভিযোগে গরান্ত হইলেন। এই 
মময়ে শান্ত! সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং ভীহাদের আলোচামান বিষয় জাঁনিতে গারিয়৷ বলিষেন, "এই ব্যজি 
কেবল এখন নহে, পূর্বেও ঈদুশ দুর্বাবহার করিয়াছিল ।" অনন্তর তিনি মেই অতীত কথ! বলিতে লাগিলেন £_] 

পুর্নাকানে বার।ণদীরা'জ ব্রহ্মদত্তের সয়ে বোধিসত্ত তাহার বিনিশ্চয়ামাজ ছিলেন৷ * একদা 
রাজার পুরোহিত নিজের তৌগগ্রামে যাইবাব কালে, এক্ষেত্রে যেবপ গুনিয়াছ, সেইকপ 
যবহায় করিরাছিলেন। তিনি বাজার নিকটে অভিযোগ করিলে রাঁজা! নিজেই বিচাঁরাসনে 
বসিয়। শরুটচানকদ্দিগকে ডাঁকাইলেন এবং অভিযোগের বিষরে কিছুমাত্র অনুসন্ধান না করিয়া 
বলিলেন, "তোপ! আমার পুরোহিতকে মারিয়াছিদ্। ভীহার কপাল ফুলিয়! উঠিয়াছে।” অনন্তর 
ভিনি আদেশ দিলেন, «এই ব্যাটাদের সর্বস্ব গ্রহণ করিয়া বাঁজভাগারে আনন কর।” ইহা 

* বিশিশ্টয়ামাতা--বিচায়ক (]0086 )। ঃ রর 



৬৪ টতুর্নিপাত। 

শুনিরা বোধিসন্ব বলিলেন, “মহাঁবাজ, আপনি, প্ররুত ব্যাপাঁব কি, তাহ! অনুসন্ধান ন! করিয্াই 
এই বেচারিদেব সর্ধস্বহরণেব ব্যবস্থা কবিলেন ! কিন্ত এরূপও দেখা যাঁয়, লৌকে কোন কোন্ 

সময়ে নিজেকেই নিজে গ্রহাঁব কবিয়া 'অপবে আমায় প্রহার করিয়াছে! এইবপ বলিয়া' 
থাকে। অতএব, ধাঁহারা রাজপদে অধিষ্ঠিত, তাহাঁদেব পক্ষে পুঙানুপুঙ্খবপে অনুসন্ধান না 
করিয়া বিচাঁব করা বর্তব্য নহে। হাব! সবিশেষ শুনিয়। আদেশ দিবেন” অনন্তর বৌধিসন্ 
এই গাথাগুলি বলিলেন £-_ 

আধাত করিযা বলে হযেছি আহত , জবী বলে হইযাছি আমি পরাজিত ;-. 
হেন মিখা-অভিযোগ শুনি কত শত সর্ববদ। রাজার দ্বারে হয উপস্থিত! 

চা ধর্ম-অবতাববপ কিন্তু রাজ! ফিনি, বিচাঁব কি করিবেন এক পক্ষে শুনি? 

এই হেতু পণ্ডিতের শুনেন যৃতান 
উভয পদ্গের বাহ! আছে বলির , 

শুনি সব যরীধর্দ করেন বিচার , 
উচ্চ নীচ ভেদ নাই ধর্মাধিকরণে। 

অলদ গৃহস্থ, কামভোগী আব ্রত্রাজক-_তবু প্রজ্ঞা নাই যার, 
না শুনি বিচার কবে যে ভূপতি, পণ্ডিত, অথচ যেঝ! তুদ্ধমতি-_- 
অসাধু ইহীর! বলিনু নিশ্চয ; ককন এখন যাহ] ইচ্ছ| হয। 

ক্ষভিষ বাঁজ]র এই ধর্ম সনাতন, উভয পঙ্ের কথ। কবিষ শ্রবণ, 

যথাশান্ত্র দোষ গুণ করেন নির্ণয় অর্থী আব প্রত্যর্থর, যেবপ খা হ্য। 
সাবধানে শুনি সব করিলে বিচাঁর, দিন দিন বৃদ্ধি হয হুযশ রাঁজীর। 

ঝোধিসত্বের কথ! শুনিয় বাঁজা যথাধনী বিচাঁব করিলেন) যথাধর্ম বিচাবে পুরোহিতের 
দাই গ্রৃতিপনন হইল। 

[বমবধান_-তখন এই ব্রা্গণ ছিলেন মেই ত্াঙ্গণ এবং আমি ছিলাম দেই প্ডিতাগত্য। ] 

৩৩৩-লগোখাজাতক্চি। * 

[শান্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ভূত্বামীকে উপলক্ষ্য করিষ! এই কখ! বলিযাঁছিলেন। ইহার প্রত্যুৎগন্ 
বসত গুর্ব্বে সবিস্তর বলা হইখাছে (ন্ুতযাগ-জীতক, ৩২*)+ তুম্বামী ওতীহার স্ত্রী যখন খাগ্য আঁদায় করি! 
ফিরিতেছিলেন, তখন পথে ব্যাঁধের৷ উহাদের ভৌজনেৰ জন্য একট গাককর! গোধা দিয়াছিল। কিন্ত স্বামী স্ত্রীকে 

জল আঁনিতে গাঠাইযা৷ নিজেই সমন্ত গোঁধাটা খাইয়! যেদিয়াছলেন এবং স্ত্রী ফিরিয়া আঁসিলে বলিযাঁছিলেন, 
গ্ভদ্রে, গোধাটা পলাইফ! গিথাছে।” স্ত্রী উত্তর দিযাছিলেন, "বেশ করিযাছেঃ গাককর] গোৌঁধ গলাইঘ। গেলে 

আমর! কি করিতে পাৰ? 

অনন্তর এ রমণী জেতবনে জল পাঁন করিয়া শান্তার নিকট উগবেশন করিলে, শীস্তা লিজাঁমিলেন, 'উপািকে 

তোমার ব্বাসী তোমার সম্বন্ধে হিত কাম, সন্পেহ.ও উপক1রক ত?” রসণী বলিলেন, প্ভদস্ত। আঁমি ইহার সে 

হিতাকাজিণী ও স্রেহপরাষণ! বটি; কিন্ত ইনি আমার সম্বন্ধে নিঃন্সেহ ” ইহা শুনিয| শান্তা বলিলেন, “তাহ 

হউক , তুমি কোন চিন্ত! কবিও না, এ লোকটাব স্বভাঁবই এই , কিন্তু যখন তোমার গুণ স্মরণ কবে, তখন এ 
তোকে সব্দৈশ্বধা দান করিয়। থাকে।” অনন্তর উক্ত দৃম্পতীর অনুরোধে তিনি নেই অতীত কথা আরন্ত 

করিলেন ₹-] 

চির রারি রা িউররেরজািেিনাতিতিতরাকির নাশ 
* দ্বিতীম্ খণ্ডের পুটভক্ত জীতকেব (২২৩) সহিতও ইহীৰ সাদৃগ্ত বিবেচা। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রঁধা 

উক্ত জীত্তক হইতে অবিকল গৃহীত। 



৩৩৩--গোধা-জাতিকা ৬৫ 
উড 

এই আখ্যা়িকার অতীত বন্তও, পূর্বের যাহা বল! হইয়াছে, তাহারই মত। প্রভেদের মধ্যে 
এই ২_ীহাব! যখন ফিরিত্বা আসিতেছিলেন, তখন ব্যাধেরা ছুই জনকেই ক্লান্ত দেখিয়া! তাহাদের 
ভোত্রনার্থ একটা গাঁককরা! গোধ! দিয়াছিল এবং রাঁজকন্তা। ইহা লতা দ্বারা বীধিয়া লইয়া পথ 
চনিয়াছিলেন। অনন্তর ভীহার! একটা সরোবর দেখিয়া পথ ছাড়িয়া একটা অশ্বথমূধে উপবেশন 
করিলেন কিয়ৎক্ষণ পরে রাজপুত্র বলিলেন, "ভদ্র, তুমি গিয়া সরোবর হইতে পন্ুপঞ্জে জল 
আনিয়ন কর? তাঁহার পর আমরা মাংস থাইব।» বাজকস্তা তখন গোঁধাটাকে শাখায় ঝুলাইয়া 
রাখিলেন এবং জনন আঁনিবাঁর জন্য গেলেন। রাজপুত্র ষেই অবসরে সমস্ত গোধাটা উদরম্থ 
করিলেন) কেবল উহার লান্গুলেব অগ্রভাগটা হাতে লই মুখ ফিরাইয়া প্নহিলেন। এদিকে 
রাজকন্তা জগ লইয়া উপস্থিত হইলেন | তাহা দেখিয়া রাজপুত্র বলিলেন, "ভন্ত্র, গোধাটা শাখা 
হইতে অব্তরণ করিরা বঙ্মীকের মধো গ্রবেশ করিয়াছে; আমি ছুঁটিযা তাহা লাঙ্গুলের অগ্রভাগ 
ধরিয়াছিলাঁম , টানাটানিতে লাগুলটা ছিডিয়া গেল এবং আমি যে টুকু ধরিয়াছিলাম, তাহাই আমার 
হাঁতে রহিল» “তা হউক, আর্যাপুত্র ! অগ্নিপক গ্োধ! ধদি গলাইয়া থাকে, তাহা হইলে আমর! 
কি করিতে গারি? চলুন, আমরা এখন যাই।” ইহা বলিয়া জলপানপূর্বাক তিনি (পতি 
মহিত) বারাণসীতে গমন করিলেন। 

রাজপুত্র রাজপদ লাঁভ করিয়! এই রমণীকে অগ্রমহ্ষী করিলেন; কিন্তু তাহাকে প্ানুয়প 
মানমরধ্যাদা দিলেন না। বোধিসত্ব তীহাকে পদোচিত সম্মান দিবার ইচ্ছায় একদিন রাজার 
সম্মুখে দড়াই়। বলিলেন, প্রাণী মা, আমরা আপনার নিকট কিছুই গাই না, ইহ! সত্য নয় কি? 
আমাদের দিকে আপনার কৃপারৃষ্টি পভে ন| কেন?” মহ্ষী বলিলেন, প্বাবা, আমিও ত রাঙা 
কাছে কিছুই গাই না। নিজে ন| পাইলে আপনারিগকে কি দিব বলুন? রাজা আমাকে 
এখন কি দিয়! থাকেন? বনবাঁদ হইতে যখন ফিরি, তখন একটা অগ্নিপন্ধ গোধ! ইনি একাই 
খাইয়ছিনেল।+ “সে কি, ঝাণী মা? মহারাজ কখনও এমন কাজ করিবেন না। আপনি ও 
কথা আর মুখে আনিবেন না” "আমি যাহা! বলিলাম, তাহা আপনি ভান বুঝিতে গারেন নাই; 
কিন্তু মহারাজ ও আমি বে বুঝিয়াছি।” অনন্তর রাণী রাজাকে সম্বোধন করিয়| বলিলেন -- 

চিনিনু তোমায়, যবে, রধিকুলবর, বসিলাম ছুই জনে কারন ভিতর। 
অগ্নিগক গোৌধ! করি বন্ধন ছেদন অশ্থথের শাখা হ'তে করে পলায়ন! 
বাহিরে বহধল-বেশ, কিন্তু নিয়ে ভার ছিল বর্দ। ছিল সুশীণিত তরবার। 
তথাপি রোধিতে নাহি পাঁরিষেন, হায়; অগ্নিপক্ক গোঁধা বনে গলাইয়া যায়!" 

রাণী এইরূপ সভামধ্যে রাজার দুর্ব্যবহার স্পষ্টভাবে গ্রকটিত করিলেন। তাহা শুনিয়া 
বোধিসত্ব বলিলেন, “আর্ধ্ে, যেদিন হইতে আগনি পতিব অপ্রিয় হইয়াছেন, সেদিন হইতে 
এখানে রহিয়াছেন কেন? ইহাঁতে আপনাদের ছুই জনেরই অশ্ীতি হইতেছে ত বৈ নয়” 
অনন্তর তিনি এই ছুইটী গাথ| বলিলেন £-- 

. নমস্কার করে ষেই কর তারে নমস্কার, ' 
/ দেবে যে, দেবিবে হারে--এই লোক-বযবহার। 
£  গ্রভিউপকারে তুষ্ট রাঁথে উপকারী জনে, 

হিতৈষীর হিত-চেষ্টা করে লোকে প্রাণপণে । 
ভুলেও যে করে না! ক সাহায্য কার(ও) কখন, 
অপরের সহায়ত! পাইবে মে কি কারণ? 



৬৬ চতুনিপাত। 

যে তোঁগায় করে ত্যাগ, তুমি ত্যাগ কর তাঁয়। 
তাঁহার সংসর্্তিরে মন্ যেন নাহি ধায়। 
বিবূপ যে তব প্রতি, তাহীর প্রীতির তরে 

বুথ কেন কর চেষ্ট।? যাঁও চলি স্থানাস্তবে। 
তব দেখি ফলহীন গাঁখীরা অস্ত্র যাঁধ ঃ 
মনো সত সব(ই) মিলে সুবিশাল এ ধরায় । 

বোঁধিসৰ্ এইবপ বলিতে না বলিতেই মহিষীর গুণের বখা রাজার স্থৃতিপথাবঢ় হইল। 
তিনি ঝলিলেন, “আমি এতদিন তোমার গুণের দিকে লক্ষ্য করি নাই। এখন পণ্ডিত পুকষের 
কথায় তাহ! ঝুঝিতে পাবিলাম। আমাৰ অপবাঁধ গ্গমা। কর। আমি আমার সমস্ত রাঁজ্য 
তৌমায় দান কবিলাধ। 

খথাস।ধা প্রিয তব করিব সাধন । কৃতজ্ঞতা] দরিয়ের প্রধান ভূষ্ণ। 
সর্বোশধ্য মমর্গণ করিনু তৌমায, বাঁকে যাহ। ইচ্ছ! হয, দাও তুমি তায়।” 

ইহ। বলিয়া রাজা! দেবীকে সর্ব দান কবিলেন এবং “ইহারই অঙ্গে মহিধীব গুণের 
কথা আমাৰ মনে পডিল', ইহা ভাবিয়া! বোধিত্বকেও প্রচুব উপচৌকন দিলেন। 

[ কথান্তে শান্ত! সতযসমূহ বাঁথা। করিলেন) তাহা শুনিধ। সেই দম্পততী আতা পত্তিফল গরপ্ত হইলেন। 

নমবধান-ঙথন এই দম্পতী ছিল সেই দম্পতী এবং আমি ছিলান মেই গভ্িতাঁচীধ্য। ] 

৩৩৪-ল্লাজাবহাদ জাতক 1 

[শান্ত জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে গাজাববাঁদ-স্বন্ধে এই কথ! বলিধাছিলেন। ইহার বর্তমানবন্থ জরিখকুন 
জীতকে (৫২১) সবিস্তব বল! হইবে। এই প্রসঙ্গে শাণ্ড। বলিয়াছিলেন, "গহীধাজ, প্রাচীন কলের রীজারাও 
গণ্ডিতদিগ্েব উপদেশ শুনিয়। যথীধর্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং দেহাস্তে খর্সবাসীদরিগের সখ্য বৃদ্ধি কব্যি।ছিলেন।" 

অনন্তর তিনি এই অতীত বথ| বলিয়াছিলেন £--) 

পুবাকালে বাঁরাণসীবাজ ব্র্ধদত্তেব সময়ে বোধিসত্ব এক ঝাগ্ষণকুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং বয়ঃপ্রাপ্তিব পর সর্বশান্্রে শিক্ষা ঘাভ কবি! গ্রবাজক হইয্াছিলেন,। তিনি রমণী হিমবন্ত 
প্রদেশে অবস্থিতি কবিতেন, বন্তফলমুলে জীবন ধারণ কবিতেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তি সমূহ 
নাঁভ কব্মাছিলেন। 

ধী সময়ে একদা! ঝাঁজা, কেহ্ তাহার অগুণবাদী আছে কি না, ইহ অনুসন্ধান কবিতে প্রবৃত্ত 

ইইলেন। তিনি একে একে বাজভবনস্থ লোকদিগকে, বাজ্রভবনের বহিঃস্থ লোকদিগকে, 
নগরেব অভ্যন্তবস্থ লোকদিগকে, নগরের বহিঃস্থ লৌকদিগকে জিজ্রীন। কবিলেন ১ কিন্তু তীহার 
নিনা! করে, এমন কাহাকেও দেখিতে পাইলেন না । তখন, জনগদবাসীদিগের মনের ভাব 
জানিবার জন্য তিনি অজ্ঞাতবেশে জনপদে বিচবণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু কুত্রাপি নিজের 
অশ্বাদী লৌক দেখিতে পাইলেন না!) ঘকলেই তাহার গুণ কীর্তন কবিতে লাগিল। শেষে, 
হিমবন্ত প্রদেশের অধিবাধীবা তীহাঁব সম্বন্ধে কি ভাবে, ইহ! জানিবার উদ্দেশ্তে তিনি বনে বিচরণ 
করিতে কবিতে বৌধিমত্বেব আশ্রমে উপস্থিত হইলেন। তিনি বোধিসত্বকে অভিবাদন করিলেন 
এবং তৎকর্তৃক প্রত্যভিবাদিত হইয়া'একান্তে আমন গ্রহণ করিলেন। 

* ইহার সঙ্গে দ্িতীয খণ্ডের ১৫১ম জাতক তুলুনীয়। , 
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বোঁধিমৰ বন হইতে স্থগক বটফল আহ্বণ করিয়! ভোজন কক্সিতেন। এই ফণগুণি 

বলকাঁরক এবং শর্কবাচূর্ণের ন্যার মধুব ছিল। তিনি রাজাকে আমন্ত্রণ কবি! বলিলেন, 

“্হপুণাবন্, আপনি এই মধুব বটফল তোজন করিয়া জল পান করুন” বাজ তাহাই করিয়া! 
বৌধিসত্বকে জিজাঁসা করিলেন, প্তদন্ত, এই পাকা বটফলগুলি যে এত মধুর হইয়াছে, ইহার 
কারণ কি? বৌধিসত উত্তর দিলেন, প্পুণ্যাত্বন্, রাজ] এখন যরাধর্্থ এবং নিবগেক্ষভাবে 

শাসন করেন, সেই জন্যই ফলগুলি মধুব হইয়াছে” "্অধার্থিক রাঁজীর সময়ে কি ফলগুলি 
অমধুর হয়, দন্ত?” পা পুণযাতবন্, বাজা অধার্শিক হইলে তৈল, মধু গুড় ইত্যাদি এবং বন্য 
ফলমূল সমস্ত অমধুর হয়, তাহাদের বলকারিকা শক্তি থাকে নল!) কেবল ইহাই লহে, সমস্ত 
রাজ্যই দুর্বল হইয়। পডে। কিন্তু রাজার! থার্মিক হইলে সমস্ত খাদ্যই মধুর ও বলকারক হয়, 
সমস্ত বাঁজযই বীর্যাসম্পন্ন হইয়া থাকে ।% রাঁজ বলিলেন, "আপনি যাহা বলিতেছেন, নিশ্চন 
তাঁহাই বটে।* কিন্তু তিনি যে নিজেই রাজা একথা ন! জানাইয়া তিনি বোধিসত্বকে প্রণিপাত- 
ুরববক বাঁরাণমীতে ফিবিয়! গেলেন! 

সেখানে থিয়া তিনি বোধিসত্বের উক্তির সত্যত! পরী্মর্থ ধর্মবিরুত্ধভাবে রাজত্ব আরম্ত 
করিলেন। কিয়ংকাঁন এইরূপে অতিবাহিত কবিয়া, “এখন দেখা যাউক*, এই সঙ্কল্পে তিনি 
গুনর্্বাব উক্ত আশ্রমে গ্রমন করিলেন এবং বোধিসন্ত্কে প্রণিপাতপূর্ববক একাস্তে উপবিষ্ট হইলেন। 
বোধিসব পূর্বাবৎ আলাপ করিয়া তীহাকে বটফল খাইতে গিলেন। কিন্তু বাজার মুখে ইহা 
এবার তিক্ত লাগিল। তিনি, "আঃ কি বিদ্বাদ!? ইহা বলিয়! উহা খুংকারের সহিত ফেলিয়া 
দিলেন এবং বলিলেন “ভদন্ত, এই ফল বড় তিজ্ঞ।” বোধিসত্ব বলিলেন, “্মহাপুণ্যবন্, রাজা 
এখন নিশ্চয় অধার্মিক হইয়াছেন রাজার! অধার্থিক হইলে বন্যফলমূলাদি সমন্তই নীরস ও 
তেজোহীন হইয়। থাকে।” অনন্তর তিনি এই গথাগুলি বলিলেন £-_ 

গোগণে নদীর পারে ঘইবার কামে পুনৰ য্ঘপি নিজে বন্ধগথে চলে, 
/ গালের মমন্ত গরু সেতার গম্চাতে থু গথ পরিহরি যাঁয় বত পথে। 

সেই জোঁকে ধারে শ্রেঠ বলি মানে, সমাজের নেত| বলি সর্ধবলোকে জানে, 
তিনি যদি হম নিজে গাঁপাচারে রত, দেখি তারে গাপ-পথে ধায় অন্ত যত। 
অধর্দের পথে যদি চলেন নৃপতি, রাজোর সর্বত্র হয় অশেষ দুর্গতি। 

গোগণে নদীর পারে লইবার কালে পুষ্গব বগি দিজগে ধু গথে চলে। 
গানের সমস্ত গক নেতারে দেখিযা উত্তীর্ন হই] থাকে ধনু গথে গিয়া। 

সেইরূপ লোকে ধীরে শ্রেষ্ঠ বলি মানে, সমাজের নেত| বলি মর্বান্পোকে জামে, 
তিনি যদি নিজে হন পুণ্যত্রতে রত, দেখি ভারে পুাপথে চলে অন্য যত। 
ধার্ডিক রাজাস রাজ্যে সখী সর্বজন পু্যপথে করে সবে সদা! বিচরণ । 

বোধিমত্বের মুখে ধর্ব্যাথা। শুনিয়া রাজা তাহার নিকট আত্মপ্রকাশপূর্বক বলিলেন, 
“ভ্নস্ত, আমিই পূর্বে বটফল মধুব করিয়াছিলাম, আবার আমিই ইহা ভিক্ত কবিযাছি। এখন 
আবার ইহা মধুর করিব” অনন্তর তিনি বোধিনন্তকে প্রণাম কৰি! গ্রস্থান করিলেন, এবং 
যথাধর্ঘ রাজ্যপালনপুর্ববক সমন্তই পূর্ববৎ মধুব ও স্খকব করিলেন। 

[ সমবধান-_তথখন আনন্দ ছিলেন নেই রমা এবং আদি ছিলান মেই তাগদ। ] 
&অধনদীচারী রাজার বাজে] যে অস্ত ঘটে, মণিচৌর-জাতকেও (১৯৪ ) তাখীন উল্লেখ দেখা যায় 



৬৮ চতুন্রগাত। 

৩৩০-জন্বুক্- জাতক । 

[শান্তা বেপুবনে অবস্থিতিকাঁলে দেবদতের নুগতলীলানুকরণ-স্বন্ধে এই কথ! বলিযাছিলেন। ইহার বর্তান 
বন্ত পূর্বে সবিস্তর বল| হইযাছে।* এখাঁনে ইহা সঞ্জেপে বল! যাইতেছে। 

শীল্ত! সারিপুত্রকে জিজ্ঞাম! করিলেন, “দেবদত্ড তোমায় দেখি়। কি করিল ?* মারিপুন্ উত্তর দিলেন, 'ভদত্ব, 
আপনার অন্থকরণে তিনি আঁমীর হাঁতে একখান! বাজন দিয়! শুইলেন ; তাহার গৰ কোঁকাঁণিক জীনুদ্ারা 
গাহার বঙ্গঃসথণে আঘাত করিল। অতএব আপনার অন্থুকবণ কবিতে গিয়া তিনি ছুঃখই গাইলেন ইহা শুনি 
শা বলিলেন। "সারিপুত্র, দেবদত বে কেবল এ জান্মেই আমার অনুকরণ করিতে গরিয! দুঃখ পাইল, তাহা নহে, 
রে মি এইবাপ ছুর্দশ। ঘটিযাছিল।” অনন্তর স্থৃবিরের অন্ুবৌধে তিনি সেই অতীত কথা আরন্ত 
করিলেন ১ 

পুবাকালে বাঁবাঁণসীবাজ বঙ্গদত্তেব সময়ে বৌধিসত্ব সিংহযোনিতে জন্মগ্রহণ পূর্বক হিমবস্তের 
একটা গুহায় বাঁ করিতেন। একদিন তিনি একটা মহিষ বধ করিয়া আইহারান্তে জল পাঁদ 
করিয়া ফিরিতেছিলেন, এমন সময়ে একট শৃগাল তাহাকে দেখিতে পাইল। পলাইবাঁর সাধ্য 
নাই দেখিয়া শৃগগীল তীহার সম্মুখে পেটেব উপব তব দিয়! শুইয়। পড়িল। বোধিসত্ব জিজ্ঞাদিলেন, 
“জম্বুকঃ তুমি এপ কবিতেছ কেন?” শৃরগাঁল বলিল, "ভদস্ত, আমি আপনাব মেবা কবিব ৮ 
তবে আমার সঙ্গে এস” ইহা! বলিয়া বোধিসত্ব তাহাকে নিজের বাঁসস্থানে লইয়া গেলেন 
এবং প্রতিদিন মাংস আনিয়া! তাঁহাৰ পোষণ করিতে লাগিলেন! 

সিংহের প্রসাদ পাইয়া শুগাল হষটপুষ্ট হইল এবং একদিন তাঁহাব মনে গর্ব্ব জন্মিল। মে 
সিংহের নিকটে গিয়া বলিল, «গ্রভূ, আমি চিবদদিন আপনাব গলগ্রহ হইঞ। আছি। আপনি নিত্য 
মাংদ আনিয়া! আমায় পোষণ কবিতেছেন) আজ আপনি এখানেই থাকুন; আমি গিয়া একটা 
হাঁতী মারি এবং নিজে খাইয়া আপনাঁৰ জন্ত মাংস আনয়ন কবি।” বৌধিসত্ব বলিলেন, 'জম্ুক, 
তোমার এ সাধ ভাল হয় নাই) যাহার! হাঁতী মারিয়া মাংস খায়, তাহাদের কুলে তৌমাঁৰ 
জন্ম হয় নাই। আমিই বরং হাতী মাবিষ্না তোথাঁকে তাহার মাংস খাওয়ইতেছি। হৃস্তী 
মহাঁকায় জন্ত) যাহ! তোমার জাতিবিক্ধ, তাহা কবিতে যাইও ন1। আমার কথ] শুন $- 

« মৃহাকীয দীর্ঘদত্ত মীতঙ্গে বধিতে যে জন্তর আছে শক্তি এই পৃথিবীভে। 
হখনি দে কুলে জন্ম, শূগীল, তোমাব। অতএব থুথ! গর্ব কর পরিহার। 

কিন্তু শৃগাল সিংহের নিষেধ না মানিয়া গুহা হইতে ঝাহিব হইল, তিনবার হুকু হু করিয়া 
শব করিল, এবং পর্বতপাদে দৃষ্টিপাতপুর্বক দেখিতে পাইল, একটা! ক্বষকায় হস্তী যাইতেছে। 
অমনি তাঁহার কুস্তোপবি পতিত হইবার অভিগ্রায়ে সে লশ্্ দিল) কিন্তু কুস্তোপরি না পড়িয়া 
তাহার পাদমূলে পতিত হইল। হস্তী তাহার সম্মুখেব পা তুলিয়া শৃগালের মন্তক্ষোপরি রাখিলঃ 
মস্তক তখনই ভাগ্নিয়া চর্ণবিচূ্ণ হইল। শৃগীল মুমূ্বব করিয়া সেখানেই প্রাণত্যাগ করিব । 
হস্তী ত্রৌঞ্ধনীদ কবিতে করিতে চলিয়া গেল। বোধিষন্ব গিয়া পর্বতশিখর হইতে শুগালকে 
নিহত দেখিয়া ভাবিলেন, “নিজেব গর্কহেতুই শূর্থালের গ্রীণ গেল। অনন্তর তিনি এই 
ভিন্টা গাথা বলিলেন £-_ 

সিংহ নহে, তবু যেই করে শভিমান। বলবীর্ধো হই আমি সিংহের গান, 

ধরাশাবী হ'যে মৃত ঘটবে তাহীর, . আক্রমি হস্তীরে ধথা ঘটিন শিবার। 

* গ্রথমখণ্ডের লক্ষণ-জীতক (১১) ও বিরোচন জীতক (১৪৩) এবং দ্বিতীবখণ্ডের বিনীনক'জাতক 

(১৬০) বীরক জাতিক (২*৪) ইতাদি জুষ্টব্া। বিরোচন জীতকে পার্ধিঘাতের কধা আছে। 



৬৩৬-_বৃহচ্ছত্র-জীতক ! ৬৯ 

মানবননীজে শ্রেষ্ঠ বলি পরিচিত, বক্তা, মহীবলবীর্া-সমন্থিত -- 

না ভাবিয়া, পরিণীম, হয় দি কেহ বিবাদেতে অগ্রদর ইহাদের সহ, 

ধরাশাধী হয়ে মৃত্যু ঘটবে ভাহার  আ্রমি হৃসতীরে যথা ঘটল শিবার। 

আঁপন ওজন বুঝি চলে যেই জন, না! ভাবিযা! কোন কথ! বলে ন কখন, 

সুমন্রণা লয় নদ পণ্ডিত মকাঁশে, নিখযা কথা কু যার মুখে নাহি আসে, 

কর্তব্য মাধনে দেই নফলতা| গার? অরিকুল তাঁর ঠাই মানে পরাজয়। 

বোধিসতব এই গাখাত্ররে ইহলোকের কর্তব্য ব্যাখা করিলেন । 

[মসবধান-তখন দেবদত্ত ছিল সেই শূর্গাল এবং আমি ছিলাম সেই সিংহ। ] 

৩৩৬ -্বহচ্ছজ-জাতক। 

[শান্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক ধূর্তের সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। হায় বর্তমান বন্ড পূর্ব 
বলা হইয়াছে ।* ] 

পুরাকাঁলে বাঝাণসীরাজ ব্র্দত্তেব সময়ে বৌধিলৰ তাঁহীর ধর্খার্থান্ুশীক অমাত্য ছিলেন। 
একদা বাঁরাণসীরাজ মহতী সেন! লইয়া কোশল রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন, খুদ্ধে জয়ী হইয়া 
আবস্তীতে প্রবেশ কবিরাঁছিলেন এবং কৌশলবাজকে বন্দী করিয়াছিলেন । | 

কোশলরাজের ছত্রনামক এক পুত্র ছিলেন। তিনি ছদ্মবেশে পলায়নপূর্র্বক তক্গশিলায় 
গিয়। বেদত্রয় ও অষ্টাদশ শিল্পে 1 বুযুৎপন্তি লাভ কবিলেন। 'অতঃর্পর তিনি তন্ষশিল! ত্যাগ 
করিয়! নানা সশ্রদায়ের ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান শিক্ষা কবিতে করিতে 4 এক প্রত্যন্ত গ্রামে 
উপস্থিত হইলেন। প্র গ্রামেব নিকটে এক বনেব মধ্যে পঞ্চ শত তাঁপদ পর্ণশালায় বাঁ 
করিতেন। রাজকুমার তীঁহাঁদের নিকট গিয় স্থির করিলেন, ইহাদের কাছেও কিছু শিখিতে 
হইবে। এই উদ্দেশ্যে তিনি প্রত্রজা গ্রহণপূর্বক, এ সকল তাঁপসের যাহ! জানা ছিল, তাঁহা 
আয়ত্ব করিলেন এবং কালক্রমে তাঁহাদেরই গুরুস্থানীয় হইলেন। 

বাজকুমার একদিন তাঁপদর্দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মহাঁশয়গণ $, আপনার! মধ্য- 

দেশে যাঁন না! কেন ?৮ তাঁহার! উত্তর দিলেন, প্মধাদেশের লৌক ন! কি সুগত্তিত, তাহার! 
প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, অনুমোদন করায় ণ, আনীর্বচন বলায়, এবং যাহার! এইকূপ পরীক্ষায় 

স্ধ পূর্বের যে ইহার কৌন প্রত্যুৎপন্নবন্ত বল| হইযাছে, তাহা দেখা যায় না। ১ম খণ্ডের কুহক-জাতকে 
(৮৯) ধূর্তের কথ! আছে বটে; কিন্তু মেখানেও প্রত্যুৎপরবন্ত উদ্দাল-জীতকে (৪৮৭) বল! হইবে; এইরূপ 
লিখিত আছে। 

+ *অট্ঠরমান্চ দিগপাঁনি।” পূর্ব্বে কয়েকটা জীতকে ইহাকে 'আষ্টাদশ বিদ্যা, এইরগ ভাষাস্তরিত কর 
হইযাছে। কিন্তু ইহা বোধ হয় ঠিক হয় লাই। বিদ্যা (5০106) এবং শিল্প (81) এক নহে অষ্টাদশ শিল্প 
বলিলে কি কি বুঝিতে হইবে? মংস্কৃত সাহিত্য চতুঃযটি কলা ব| শিল্পের উল্লেখ দেখা খুঁয়, হথা--ধনূর্বেদ, দৃতা, 
হ্বীত ইত্যাদি বৌধ হয ইহারই ছুই চাঁরিটী এক এক মন্ধে নিশাইয়! পালিগ্রনথকারেন পিল্পসংখ্য। আঠারটা গার 
ধরিয়াছেন। ১ 

$ 'নববসদ্য-সিপ্ানি মিব্থভ্তোঃ | জসয-দৃষ্টি (30০5005)। 
8 'মারিম' (সংস্কত মারিয )_-সম্মানার্ঘক সম্বোধন পদ (“মাদৃশ' শব্ব কি?) 
শা ফেহু ভিহুদিগকে নিমন্ত্রণ করিয| খাওয়াইলে বা চীবাদি দান করিলে, দে যে উত্তম কজি করিয়াছে, 

ভি্ুদিগকে ইহা বলিতে হয়। ইহাঁর নাম অনুসোদন করা । ইহা পাশ্চাত্য সমাজের 7051701800181 57650 
স্থানীয় , তবে ইহাপ সহিত মাদকন্রবা-সেবনের কৌন সংস্পর্শ নাই। 



৭ চতুনিপাত। 
52254545552 
অক্কতকারধয হয়, তাহাদিগকে ভতসন। করে। আমর! সেই ভয়েই মধাদেশে যাই ন11” “আপনারা 
দেজন্য ভীত হইবেন না) আমিই এ সকল কাজ করিব 1 প্তাহা করিলে আমরা বাইতে 
পারি।" ইহা বলিয়া সকলেই ম্ব স্ব ভিক্ষাপাত্রাদি উপকরণ লইয়া যথাসময়ে মধ্যদেশে 
উপনীত হইলেন। 

বাবাণসীরাজ ফোঁশলরাজ্য হম্তগ্নত করিবার পর তাহা শীসনার্থ কর্ণচারী* নিযুক্ত 
করিয়াছিলেন, এবং কোশলরাজের ধে সঞ্চিত ধন ছিল, সমস্ত লইয়া নিজে বারাণসীতে 

ফিবিয়াছিলেন। সেখানে তিনি ধন ধাতুনির্মিত তাও পুরি উদ্যানেব ভিতরে মাটিতে পুত্যা 
বাথিয়াছিলেন তাপসের যখন বাবাণমীতে উপনীত হইলেন, রাজা তখন রাঁজধানীতেই 
বাস করিতেছিলেন। 

তীপসেরা৷ রাজোদ্যানে রাত্রিযাপনপুর্বক পরদিন ভিগ্ষার্থ নগবে প্রবেশ করিলেন এবং 
বাজদ্বারে উপনীত হইলেন। রাজা তীহাদের চাঁলচলন দেখিয়া! গ্রস্ন হইলেন +, তীহাদিগকে 
ডাকাইয়। নিজের বেদির উপর বমহিনেন? তাহাদের আহীবার্থ ববাগু ও খাদ্য দিখেন, এবং যতক্ষণ 
তাহারা ভোজনে প্রত ন| হইলেন, ততগ্ষণ নানারণ প্রশ্ন জিম! করিতে লাখিলেন। ছন্ত 
সুকৌশলে গমন্ত প্রশ্নেরই উত্তব দিয় বাজার মন হরণ করিলেন এবং তৌজনাস্তে অতি বিচিত্র 
ভীযাগ্ন অনুমোদন কবিতে লীগিলেন। ইহাতে বাজ! আরও সনতষ্ট ইইলেন। তীহার অনুরোধে 
তাপসের অগ্গীকার করিলেন যে, অতঃপর তাঁহারা রাঞোদ্যানেই বাস করিবেন। 

ছত্র নিধি উদ্ধাব করিবার মন্ত্র জামিতেন। উদ্যানে বাদ করিবাঁব অবসর গাই তিনি 
ভাবিলেন, “এই রাজ] আমার বে পৈতৃক ধন আনিয়াছেন, তাহ! কোথায় পুতিয়া রাখিয়াছেন ? 
অনস্তব মন্ত্র আবৃত্তি করিয়া! তিনি দেখিতে পাইলেন, সমস্ত ধন সেই উদ্যানেই নিহিত আছে। 
তখন তিনি স্থির কবিলেন, “এই ধন লইগ্া, ইহারই বলে আমাকে পৈতৃক রাজ্য অধিকার কবিতে 
ইইবে & তিনি তাঁপসদিগকে স্বোধনপূর্বক বলিলেন, “মহাশবগণ, আমি কোশলরাজের পুত্র। 
বাঁবাণসীগতি যখন আমাদের রাজ্য জয় করেন, তখন আমি অজ্ঞাতবেশে বাহির হইয়া এতকাল 
নিজের প্রাণ্বক্ষা কথ্য আসিতেছি। এখন আমি আমার পৈতৃকধন গ্রাপ্ত হ্ইয়াছি। আমি 
ইহা! দ্বাঝ। আগাব পৈতৃকবাঁজ্য অধিকীর কবিব| আপনাবা কি কবিবেন, বলুন।” তাঁপদেব! 
উত্তব দিলেন, "আমরাও আপনার সঙ্গে যাইব” বেশ, তাহাই কবিবেন” বলিয়! ছল বড বড় 
চামড়া থলি প্রস্তুত কবাইলেন এবং বাত্রিকালে ভূমি খনন করিয়া ধনভাওগুলি তুলিলেন। 
তিনি থলিগুলি ধন দ্বারা এবং ভাওগুনি তৃণদারা পূর্ণ কবাইলেন, এবং এ পঞ্চশত তাপদ ও অন্য 
বহুলৌক দ্বারা সমস্ত ধন বহন কবাইয়। পলায়ন করিলেন। অনন্তব শ্রাবন্তীতে উপনীত হইয়! 

তিনি বারাণবীবাজেব সমস্ত কর্মচারীকে বন্দী করাইলেন এবং প্রাকার, অট্টালিকা! প্রভৃতির 
এবপ সুন্দধ সংস্কার করিলেন যে, কোন প্রতিদবন্দী বাজাবই ইহ যুদধার! অধিকার কবিবার 
সন্তাবনা থাকিল না। এইয়পে নিকদেগ হইয়া ছত্রকুমার শ্রাবন্তীতে বাস করিতে লাগিলেন। 

এদিকে লোকে বারাণদীরাজকে সংবাদ দিল যে, তাঁপসেবা উদ্যানে হইতে ধন অপহবণ 

করিয়া পলায়ন বরিয়াছেন। তিনি উদ্যানে গিয়া ভাওগুলি খুলিয়া দেখিলেন, ভিত কেবল 

ছুণ রহিয়াছে। ধননাশে তীঁহীর মহীশৌক জন্মিল ? তিনি নগবে গিয। কেবল 'তুণ,তৃণ' এই 

* 'রাজযুত্রে ঠপেতা-গাঠান্তর "রাজপুত পুর্বকালে দূরবরতাঁ গ্রদেশসমূছের শামনার্থ রাজবংশ 

খ্ক্তিদিগকে নিযুগ্ত করা হইত * 
1 রিযাপথে গসীদিত্বা'। ইরিযাপথ-রাগথ অর্থাৎ স্থান, শন, গমন ও আদন। ভিস্ৃগণ এমন 

ভাঁবে দঁড়াইবেন, শুইবেন, চলবেন ও বদিবেন, যেল তাহাতে কোন প্রাণীর অনিষ্ট না হয। 



৩৩৭--গীঠ-জাতক। ৭১ 
নারির রিতা 205778688 ি 

বলিয়া প্রলাপ করিতে করিতে বিচরণ কবিতে লাগিলেন। কেহই তীহাকে সাত্বন! দিতে 

পাবিল না। ইহা দেখিয়া বোধিসত্ব চিন্তা করিতে লাগিলেন, “আমি ছাড়া আর কেহই ইহার 
শোঁক অপনোদন করিতে পারিবে না। অতএব আমিই ইহাকে নিঃশোক করিব অনন্তর 

একদিন আলাপের সময়ে রাজী খন প্রলাপ কবিতে লাগিলেন, তখন বৌধিদত্ত প্রথম গাথা 

রঃ দূ ভূগ যি করিছরলাগ ; 
কে তোমার ভৃণ করেছে হরণ? 

ভু ছাড| কথ নাই কেন মুখে? 
বল কোন্ তৃণে তবু প্রযোজন £ 

ইহ! গুনিয়! রাজ] দ্বিতীয় গাথা বলিলেন £-_ 
এসেছিল হেথা ছত্র ব্রহ্মচারী, 

বহুশীন্বিৎ অতি দীর্ঘকাঁয় ঃ 
ধন রত মম সব কৰি চুগি 

ভাওে পুরি তৃণ গলাইয় যায়। 

ইহা গুনিয়।৷ বোধিসত্ত তৃতীয় গাঁথা বলিলেন.£__ 
অল্প-বিনিময়ে বহু পাইবার ইচ্ছা যদি থাকে, ইহাই তাহার 
কর্তবা, রাজন্; ছত্র মেকার? পৈতৃক সম্পত্তি করেছে গ্রহণ 
বিনিময়ে রাখি তৃণরাশি ভার। ছুংখ এতে কেন হইবে তৌমার? 

ইহ! শুনিয়া বাজ! চতুর্থ গাথা ঝণিলেন £-_ 
,/ শীলবান্ নোকে করে কি কখন এবাপ অমাঁধু গথাননদ্ন? 

মুড়েই দতত এই পথে চলে; চরিত্র যাহা'ৰ পদে পদে টলে, 
ছঃশীল সে জন নাহিক সংশয। কেবন পাঁঙিত্যে কিব! ফল হয়? 

রাজা এইরূপে ছত্রেব নিন্দা! কবিলেন এবং বৌধিসত্বের কথায় বীতশোঁক হইয়া যথাধর্শ রাজত্ব 
করিতে লাগিলেন। 

[সমবধান--তখন এই ধূর্ত ভিক্ষু ছিল মেই দীর্ঘকীয় ছত এবং আমি ছিলাম সেই পও্িভীমাত্য।] 

৩৩৭--লীউ-জাভিক্ক। 

[ শান্ত! জেতবনে অবস্থিতিকাঁে জনৈক ভি্কুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। এই বাক্তি জ্রদগদ হইতে 
মেতবনে শঁসিয়ছিলেন এবং গাত্রচীবর যথাস্থানে রাঁধিয1 ও শাস্তাকে প্রণিগাঁভ করিগা শমণেরদিগকে জিজ্ঞান! 
করিঘাছিলেন, "শ্রাবস্তীনগরের কোন্ কোন্ ব্যক্তি আগন্তক ভিক্ষুদিগ্নের অভ্যর্থনা ও যত্ত করিয়া থাকেন?” 
“নহাশয়, এখানে অনাথপিগুদ-নামক মহীশ্রেগ্ী এবং বিশাঁখা-নারী মহোপাসিক! আছেন। ইহার। ভিক্ুদজ্ৰের 
মহোঁপকারী- এমন কি মাতা-পিভৃস্থানীয 1” ভিস্কু ইহা শুনিয! বলিলেন, “বেশ" এবং পরদিন ভোরেই অনাঁধ- 
পিওদের ঘারে উপস্থিত হইলেন। তথন অন্য কোন ভিঙ্ুই ষেখাঁনে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। অসময়ে 
উপস্থিত হইলেন বলিষ! তিনি গৃহস্থিত কাহারও দৃষ্টিথে পতিত হইলেন দা। কাজেই দেখানে কিছু না পাইয় 
তিনি বিশাখানর দ্বারে গেলেন। কিন্তু সেখানেও বড় বেণী আগে গেলেন বলিধা৷ কিছুই পাইলেন না। এইরূপে 
এখানে দেখানে গর পব গিয়া তিনি পুনর্ধার যখন ফিরিলেন, তখন দেখিলেন। যবাগ্ নিঃশেষ হইয়! গিয়াছে। 
অতঃগর তিনি চলিয। খেলেন, ভ্তগ্রাপ্তির আশীয় একবার এখানে, একবার দেখানে যাতাঁযাঁত করিতে লাগিলেন; 
এবং শেষবার প্রত্যেক স্থানেই খিয়া দেখিলেন, তক্ত-বিতরণও শেষ ইইযাঁছে। তখন তিনি বিহারে প্রতিগ্রননপূরবীক 
বলিনেন, "আমি ত দেখিলাম, ছুই বাউীৰ লোকেই শ্রদ্ধা হীন, অথচ এই ভিমুর বলেন যে, এবাপ শ্রদ্ধা গৃহ 
আঁর নাই।” ভিনি ছুই বাতীর লোককেই নিন্দা করিযা বেডাইতে লাগিলেন। 



৭২ চতুনিপাঁড। 
রনির 

একদিন ভিন্মা ধর্দসতা় এই মন্বন্ধে কথোপকথন আরন্ত করিখেন। ভাহাঁর! বলাবলি করিতে লীগিলেন, 
“দেখ ভি, অমুক যে ভিক্ষু জনগদ হইতে আসিযাছেন তিগি লাকি অসময়ে গৃহহথদের বাঁটাতে গিয়ছিলেন বলিয়া 
ভিক্ষা গান নাই। সেইজন্য এখন তাহাদের নিন্দা করিয়া বেড়াইতেছেন।* এই সমযে শাস্ত। মেখাঁদে উপস্থিত 
হইয়। তাহীদের আলৌচামান বিষয় জীনিতে পারিলেন এবং দেই ভিক্ষুকে ভাঁকাইয! জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হে, 
এ কথা মত্য কি?" ভিদ্ষু উত্তর দিলেন, “হী তদন্ত, ইহা ত্য ।" “তোমাঁব কৌথের কারণ কি? যখন বুদ্ধের 
আবিভাব হয় নাই, তখনও তাপদের! গৃহস্থের দ্বারে রি ভিক্ষা পান নাই, তথাপি তাহার কুদ্ধ হন দাই?" ইহ 
বলির শান্ত) দেই অতীত কথ! আরস্ত করিলেন $-- 

পুরাকীলে বাবাঁণনীবাজ ব্রদ্ষদত্েব সময়ে বোধিনততব এক ব্রাঙ্গীণকুলে জন্মগ্রহণপূর্বক 
বয়ংপ্রাপ্ধির পরে তক্ষশিলায় গিয়া! সর্বশিল্নে বাৎপন্ন হইয়াছিলেন। অতঃপর তিনি তাপন গ্রব্রজা। 
গ্রহণপুর্বক গৃহত্যাগ করেন। হিমবন্ত গ্রদেশে দীর্ঘকাল বার কবিবাব পৰে তিনি একদা। লবণ ও 
অন্ন সেবন করিবাঁব জন্ত বারাণনীতে গিয়া এক উদ্যানে উপস্থিত হইলেন এবং দেখানে বাত্তি 
যাগন করিয়া পরদিন ভিক্ষার জন্ত নগরে প্রবেশ করিলেন। 

তখন বাবাণনীতে একজন শ্রদ্ধীবান্ ও ধার্মিক শ্রেঠী ছিলেন। “নগরে কোন্ গৃহস্থ ধর্থে 
শরদ্ধাবান্, বোধিসত্ব যখন ইহা জিজ্ঞাসা কবিলেন, তখন লোঁকে এই ব্যক্তিরই নাম কবিল। 
কাজেই বোধিমত্ব শ্রেঠীর গৃহদারে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু এ সময়ে শ্রেঠী বাঁজদর্শনে গিয়।ছিলেন; 
তাহার কোন লোকজনও সেখানে উপস্থিত ছিলনা বলিয়া তাহার! বোধিসব্কে দেখিতে পাইন 
না) কাজেই বোধিসত্ব সেখান হইতে ফিরিয়া! গেলেন। 

এদিকে শ্রেষ্টী রাঁজভবন হইতে ফিরিতেছিলেন) তিনি পথে বোধিমবকে দেখিনা তাহাকে 
গ্রণাম করিলেন, তাহার হস্ত হইতে তিক্ষাাত্র লইয়া! তাঁহাকে নিজের গৃহে লইয়া গেলেন এবং 
আসনে বদাইলেন। অনন্তর তিনি পাঁদগ্রক্ষালন, তৈলম্দন, যবাগৃখাগ্াদি-দাঁনে বোধিমত্বকে 
তৃপ্ত করিয়া ভেজনকালে মধ্যে মধ্যে ছুই চ!বিট! কথা জিজ্ঞাস! করিতে লাগিলেন এবং ভোজন 
সমাপ্ত হইগে একান্তে উপবেশনপূর্বক বলিলেন, "ভন্ত, এতকাল কোন অর্থী, কোন ধার্মিক 
শ্রমণ বা ব্রাঙ্মণ আমাদের গৃহ হইতে সমুচিত সৎকা বাভ্যর্থনা ন| পাইয়া গ্রতিনিবর্্ন করেন 
লাই; কিন্ত আজ আমার লোকজন আপনাকে দেখিতে পাঁয় নাই বলিয়া, আপনি কি আমন, 
কি পানীয়, কি গাঁদোদক, কি যবাগৃতজ্ঞ--কিছুই ন। পাইয়া! ফিরিভেছিবেন | ইহা! আমাদেরই 
দৌষ। দয় করিয়া! আমাদিগকে ক্ষমা করুন। 

বমিবার তরে দেয় নি আমন* , 
ভোজাপেয় কিছু দেয় নি তৌমাঁয়? 
হইয়াছে দো; ক্ষম তগোধন ; 
এই ভিক্ষা আমি মাগি তব গায়। 

ইহা৷ শুনিয়া বৌধিসত্ব বলিলেন ঃ _. 
তুদ্ধ আমি, শ্রেনী, হইন। কখন, হয়নি আমার কৌপের কারণ, 
অথথ! অপ্রিয়, শুধু একবার মদেতে বিতর্ক হযেছে আমার-- 
প্রত্যাখ্যান কর! অতিখিজনের বুঝি হুলধর্্ন হবে ইহাদের । 

ইছা শুনিয়া শ্রে্ী ছুইটা গাথা ঝলিলেন £-- 
টা পুকথাগুক্রমে ধর্ম একুলের  অভ্যর্থন! করা অতিথি জমের 

আসন পানীয়-খাদ্য-আদি ঘন করি রাখি মোরা মতিখির মান 

পুকযা ক্রমে ধর্ম এ কুলের. অভ্যর্থনা করা! অতিথি জনের । 
সেবে যথা! লোকে জ্ঞাতিবনধুগণ, করি দেই তাঁবে অতিথি অঙ্চন। 

+ "নু তে গীঠং অথামিংহ*-_গাঁধাৰ এই অংশ হইতেই এই জাতকের নাম 'পীঠজীতক' হইয়াছে । 

শি 



৩৩৮- ভুষ-জাতক | ৭৩ 

বোঁধিসত্ব সেখানে কিদ্দিন বাঁদ করিয়! বাঁরাণনীব শ্রেীকে ধর্মাশিক্ষা দিলেন এবং তৎপরে 

হিমালয়ে গ্রতিগমনপূর্বক অভিজ্ঞা। ও সমাঁপতিসমূহে দিদ্ধিনীভ কবিলেন। 

[কথান্তে শান্ত সত্যসমূহ ব্যাথা। করিলেন, তাহ গুনিয়! সেই ভিচ্ু শ্রোতীগত্তিষল প্রাপ্ত হইলেদ। 
মমবধান--তখন আলন্ন ছিলেন দেই বারাণসীশ্রেঠী এবং আমি ছিলাম নেই তীগম। ] 

৩৩৮--তুননজাতক্ষ। 
[ শাস্ত। বেগুবনে অবস্থিতিকাঁলে কুমার অজাতশন্রর সম্বন্ধে এই কথা৷ বলিযাছিলেন। অভাতশক্রর জননী 

কৌশলরাজের কণ্ঠা!। প্রবাঁদ আছে, অজাতশক্র যখন গর্ভে ছিলেন, তখন ভীহীর জননীর এরবন সাধ জন্বিয়াছিল 
যে, মহারাজ বিদ্বিসারের দক্ষিণ জীনুর রক্ত গান কর্ধিবেন। * পরিচারিকাগণ লিজ্ঞামা করিলে, তিনি তাহীদিগকে 
এই উৎকট বাষনার কথা জীনাইয়াছিলেন। যখন বিশ্বিসার ইহা জানিতে পাঁরিলেন, তখন তিনি দৈবজ্ঞ ডাঁকাই় 
জিজ্ঞান। করিলেন, "মহিষীর নাঁকি এইবপ দৌহদ জন্িয়াছে? ইহার পরিণাম কি, বনুন।” দৈবজের! উত্তর 
দিরেন, প্নহার।জ, দেবীর গর্ভজীত সন্তান আপনার গ্রাণবধ করিয়। রাজ্য গ্রহণ করিবে।* র্াজ1 ভাঁবিলেন, 
'আমার পুত্র যদি আমাকেই মারিয়া! রাজ্য গ্রহণ করে, তাহাতে ছঃখ কি?' তিনি শশ্রদ্বাব! দক্ষিণ জীনু চিবরিয় 
সুবরগাত্রে রক্ত ধারণ করিলেন এবং দেবীকে উহ! গান করাইলেন। 

কিন্তু রাজী ভাবিলেন, 'খদি আমার গৃর্ভজাত পুত্র পিতৃহতা! করিয। বীজ গ্রহ1 করে, তবে দে পুভ্রে আগার 

প্রয়োজন নাই। এই কারণে তিনি গর্ভপাত করিবার জন্ত কুঙ্ধি মর্দন করাইতে ও কুক্ষিতে উষধ প্রয়োগপুর্ধক 
স্বেদ দেওযাইভে লাগিলেন। ইহা শুমিধা রাজা ভীহীকে ডাঁকাইয়া বলিলেন, “ভদ্ত্ে। লোকে বলিতেছে, আমার 
পুত্র নীকি আমার প্রাণনংহার বরিয়! রাজ্য লইবে। তাঁহীতরে ক্ষতি কিঃ আমি ত অজর ও অমর হইয়। আসি 
নাই। আঁমাকে পুত্রমুখ দেখিতে দাও। এখন হইতে গর্ভপাতনের জন্য আর কখনও ওবপ অবৈধ চেষ্টা! করিও 
না।” কিত্ব বাজী দিনের সঙ্ল্প ত্যাগ করিলেন না। তিনি তাঁহীর পর উদ্ভানে গিয়া কুন্ি মর্দন করিতে, 

আগ্িলেন। অতঃপর রাজা ইহাঁও জীমিতে পারিলেন এবং দাঁজীর উগ্ভানগমন বারণ করিলেন। 

যথাকানে রাজী পুর্গির্ভী হইযা পুত্র গ্রঘব করিলেন। জন্িবাঁর পূর্বেই ধুমীর গিতৃশক্র বলিয। পরিগণিত 
হইয়াছিলেন, এজন্য নামকরণদিবসে ভাহীর নাম দ্বাখ! হইল অজ্াতপক্র॥ তিনি কুমারৌচিত আঁদব্ধূদ্বের সহিত 
পরিবন্ধিত হইতে লাঁগিলেন। এই মমযে একদিন শা গধশত ভিঙ্ষুনহ বাঁজভবনে উগস্থিভ হইযা আসন 
গ্রহণ করিলেন। রাজা বুদ্ধপ্রমুখ তিক্ষুমজ্বকে বাদ ভক্ষ্য ভৌজা পরিব্ষণ করিলেন এবং শীল্তাকে প্রথিপাঁত, 
পূর্বক আসন গ্রহণ করিয়। ধর্মবখ! শুনিতে লাগিলেন। এই সমযে পরিচারকেরা কুমারকে বিচিত্র বসন-ৃষণে 
সজ্জিত করিয়া! রাজার কাছে দিল। প্রগাঢ় অপত্যন্সেহবশতঃ রাঁজা! পুত্রকে তুলিয়| কোলে বদাইলেন, পুন্রগত 
প্রেমে বিহ্বল হইঝ৷ পুন্রকেই আদর করিতে লাগিলেন--ধর্মকথা আর তাহীর কাঁণে থেল না। শান্ত! ডাহার 
প্রমাণ লক্ষা করিয়। বলিলেন, "মহা রাঁজ, প্রাচীন কালে রাজার পুত্রদের আচরণনগ্বদ্ধে শহাথিত হইযা তাহাদিগকে 
গ্রতিচ্ছন স্থানে রাখিয়াছিলেন এবং আদেশ দিযাঁছিলেন, আমাদের মৃত্যু হইলে ইহীদিগবে আনিয। রাজপদে 
অভিষিক্ত করিও।" অনন্তর তিনি দেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন $--] 

পুরাঁকালে বারাঁণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব সময়ে বৌধিসত্ তক্গশিলীয় একজন সুবিখ্যাত আচার্য্য 
হইম্লীছিলেন। তিনি অনেক বাজকুমার এবং ত্রা্ণকুমাবকে শিল্প শিক্ষা দিতেন। বাঁরীণনী. 
বাঁজের এক পুক্ত যৌড়শবর্ষ বয়সে তাহার নিকটে গিয়া বেদতরয় এবং সর্বাশিন শিক্ষা করিযাছিলেন। 

রাজকুমার সমস্ত বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া আচারের নিকট বিদায় গ্রার্থন! করিলেন। আচার্য্য 

* তিব্মতদেশীয বৌদ্গল্পে জীবকেব আখ্যায়িকীতেও এই অস্থীভাবিক সাধের উল্লেখ দেখ] যাঁধ। 
+ গাঁলি সাহিত্যে আরও কোন কোন শবের এইরূপ বিচিত্র ব্যাধ্যা দেখা যায়। যেমন, হিন্দুদিগের 

পুরন্দর (শত্রদু্গবিনাশক ইন্্র), বৌদ্ধদিগের পুরিনদ্দ, কেন! তিনি পূর্বজন্মে পুরীতে পুরীতে বছ দান 
করিয়াছিলেন। 

৩ 
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অঙ্গবিগ্ঠায় নিপুণ ছিলেন। তিনি বাঁজকুমাবের শরীর অবলোকন করিয়া! বুঝিলেন, “এই 
ব্যক্তির পুত্র ইহাকে বিপদে ফেণিবে। অনন্তব, “আমি অন্থুভাঁববলে ইহার বিদ্র নিরাকরণ 
করিব এই বঙ্কলপ করিয়া তিনি চারিটী গাঁথ। বচন করিয়! কুমারের হাঁতে দিয়া বলিলেন, 
বত, বাজে প্রতিষ্ঠিত হইবার পব বখন দেখিবে, তৌমাঁর পুর বয়স্ যৌন বংদর হইয়াছে, 
তখন অন্ন ভোজন করিবার কালে প্রথম গাঁথাটী পড়িবে) যখন মহাঁসভায় লোকে তোমায় দর্শন 
করিতে আিবে, তখন দ্বিতীয় গাথাটা পড়িবে ) প্রাসাদে অধিরোহ্ণ করিবার সময়ে সোগানশীর্ষে 
দঁড়াইয়। তৃতীয় গাথাটা পড়িবে এবং নিজের শয়নগৃহে প্রবেশ কবিবার সময়ে দেহলির উপরে 
দীড়হিয়া চতুর্থ গাথাটা পড়িবে। রাতপুত্র “যে আজ্তা% বলিয়া আচীর্ধযকে প্রণিপাঁতপুর্বক 
্রস্থান করিলেন। তিনি বাবাণদীতে ফিরিয়া প্রথমে উপরাঁজ হইলেন, শেষে বাজার মৃত্যু হইনে 
নিজেই দিংহাদনে আবোহণ করিলেন। তঁহীৰ পুত্রের বয়ম্ যখন ষোল বৎসর হইল, তখন 
তিনি একদিন উদ্যানক্রীডার্থ যাত্রা করিতেছেন, এমন সময়ে কুমার তাঁহার রাজৈমবধ্য দেখিয়! 
ভাঁবিলেন, “পিতার প্রাণৰধ করিয়া! বাঁজ্যলাভ করিতে হইবে।+ তিনি নিজের ভূত্যদিগের নিকটে 
এই অভিলাঁষ প্রকাশ কবিলেন। তাহারা বলিল, "এ অতি উত্তম সধ্ধলপ) বৃদ্ধাবস্থায় রাজী 
লাঁভ কবিলে তাহ! বিফল; যে কোন উপায়ে রাজাকে নিহত করিয় রাজ্যগ্রহণ করাই আপনা 
বর্তৃব্য।৮ কুমার বলিলেন, “আমি পিতাঁকে বিষ খাওয়াইয়। মারিব ৮ 

অনন্তর একদিন কুমাৰ কিছু বিষ লইন্। পিতার সহিত সারমাশে উপবেশন করিলেন। বাঁজা 
অরগাত্রে অন্ন গতিত হওয়া মাত্র প্রথম গাঁথাঁটী বলিলেন ১-- 

তুষের কেমন দাদ, কি আবাদ ততুজের, 
ইন্দ্রের জান! তাহ! আছে বিলক্ষণ 

একটা একটা করি ছাড়াই তুধ তাই 
আঁধারেই করে ভার! তঙুল ভক্ষণ। 

ধরা গড়িয়াছি” এই ভয়ে কুমাৰ অন্নগাত্রে বিষ মিশাইতে গারিলেল না। তিনি আন 
হইতে উঠিলেন, পিতাকে এ্রণাম কব্যা চলিয়া গেলেন এবং ভূত্যদিগকে সেই বৃতীস্ত জানাইয়া 
ঝণিলেন, "আব্বু ত আমার অভিমদ্ধি প্রকাঁশ গাঁইয়াছে। এখন কি উপায়ে রাজাকে মারব, 
তাহা বল।%৮ তাহারা মকলে তদবধি উদ্যানের এক নিভৃত স্থানে, যাহাতে অন্ত কেহ গুনিতে 
না পারে এই ভাঁবে, মন্ত্রণ। করিতে লাগিল এবং বলিল, "এক উপাঁয় আছে ১ যখন দরবার হইবে, 
তখন আঁপনি খড়া লইয়। অমাত্যদিগের মধ্যে থাঁকিবেন এবং রাজাকে বেমন অন্ঠমন্ক দেখিবেন, 
অমনি খড়ের আঘাতে তীহাঁকে বধ কবিবেন।” কুমাৰ ঝলিলেন, "বেশ পরামর্শ দিয়াছ।” তিনি 
দরবারের সময়ে খড়ীনী লইগ্া। সভায় গেলেন এবং ইতস্ততঃ বিচব্গ করিয়া রাজীকে গ্রহার 
করিবাঝ সুযোগ দেখিতে লাঁগিলেন। ঠিক মেই সময়েই বাঁজ! দ্বিতীয় গ্াথাটা আবৃত্তি 
কবিলেন £-- 

অরণ্য মঙগীর সনে, গ্রামে বসি কাণে কাণে 
করিযাঁছ যে মনত্রণা, জীন সমুদীয়? 

এখনও যে কারণ হেথ। তব আগমন, 

অজ্ঞাত আমার কাছে কিছুমাত্র নয়। 

কুমার ভীবিলেন, *গিতা৷ আমার বৈরভাঁব জানিতে গারিয়াছেন।” তিনি পলায়ন করিয়া 
ভূত্যদিগকে এই বৃত্তান্ত বলিলেন। তাহার। সাত আঁট দিন পৰে বলিল, “কুমীর, আপনি যে 
আপনাব পিতার শব্ধ, তাহী তিনি জীনেন না। আঁপনি কেবল ইহা! অনুমান করিয়াছেন 
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যাহা হউক, আপনি ইহাঁকে না মারিলে টপ্িবে লা1” ইহার গর একদিন কুমাব খঙ্ডা লইয়া 
দৌপানীর্যস্থ গ্রকোঠে দীড়াইন্লা রহিলেন। রাজী পৌঁপাঁনপীর্ষে দীডাইন্! তৃতীয় গাঁথাটা 
বলিলেন £-- 

জাতি-র্শ-অনুসারে জন্সিল যে পুত্র, তার 
আঁশঙ্কীয় কগি ভারে দত্তের দংশনে 

নিমূর্ষ করিয়! দিল, শিশু বলি না ছাঁড়িল-- 
পুক্রহেতু হেন ভয় উপজিল মনে 1৯ 

কুমার ভাঁবিলেন, “পিতা আমাকে বন্দী করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন।' তিনি ভয়ে পলাইয়া 
গেলেন এবং ভূত্যদিগকে বলিলেন, প্পিতা আমাকে দণ্ডের তয় দেখাইয়াছেন।” তাহারা 
অর্ধমাঁন এই সম্বন্ধে পরামর্শ করিয়া বলিল, “কুমার, আঁপনার গিত| যদি এই যডয্ত্র জানিতেন, 
ভাঁহা হইলে এতদিন সহ্য করিয়া! থাকিতেন না। এ আপনার অন্ুমান্মীত্র। তীহাকে যে 
কোন উপাঁয়ে মারুন।% অনন্তর কুমার একদিন খজা লইয়া প্রাসাদের উপরিতলে রাজার 
শয়নকক্ষে প্রবেশপূর্বক, "আজ আদিলেই খডশীঘাতে নিহত করিব এই উদ্দেশ্তে পলাফ্কের 
নিয়ে শুইয়া রহিলেন। এদিকে রাজ! সায়মাশ-গ্রহণীনস্তর অশ্ন্চরদিগকে বিদায় দিয়া শয়নের 
জন্য শয়নকক্ষে প্রবেশ করিবার সময়ে দেহলীর উপর দীভাইয়া চতুর্থ গাঁথাটী বলিলেন £-. 

ভধযে ভে হেথ| মেথ! গমনাগমন তব, 

কাণা ছাশ চরে যথা মর্ধপের ক্ষেতে; 
জাঁনি নব, জানি আর রয়েছে যে মুকাইয়া 

ছৃ্টাশয় পুধি মনে শ্যার নিয়তে । 

কুমার ভাবিলেন, “পিতা সবই জানিনাছেন; এখন আমার প্রাণবধ করিবেন? তিনি 
ভয় পাইয়া শধ্যার নিয়দেশ হইতে বাহির হইলেন, খজাথানি রাজার পাঁদমূলে নিক্ষেপপূর্ববক 
বলিলেন, “দেব, আমায় ক্ষমা ককন” এবং উপুড হইয়া! তাহার পায়ে পড়িলেন। ব্বাজা বলিলেন, 
পতুমি ভাব, তুমি বাহ! কর তাহা কেহই জানে লা” তিনি কুমারকে তিবস্কার করিয়! শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ করাইলেন এবং তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপপূর্ধক প্রহরী নিযুক্ত করিয়! দ্িলেন। এই 
সময়ে বাঁজ। বোধিসত্বের গুণ বুঝিতে পার্িলেন। ইহার পব কালক্রমে তিনি পঞ্চ প্রাপ্ত হইলেন 
এবং অমাত্যেরা তাহার শবীরক্কত্য সম্পাদনপুর্বক কুমারকে বন্ধনাগার হইতে বাহিব করিয়া 
রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। 

[এইরূগে ধর্ম দেশন কন্রিয়। শীস্তা বলিলেন, "ন্হারাজ, প্রাচীনকীলের রীজরা শঞ্ষিতব/কে শা করিয়। 
চলিতেন।” কিন্ত বিশ্বিসারের ইহাতেও চৈতন্যোদয় হইল না। 

সমবধান--তরথন আমিই ছিলাঁষ মেই জুবিখাত আচার্য ।] 
ঢুঞ-এই আখায়িকার সহিত মুধিক-জাতক (৩৭৩) তুলনীয়। 0852. [30718010800-নামক পাশ্চাত্া 

ফখাপ্রন্থেও এইরগ একটা আধ্যাধিক1 আছে [১*৩ (৯৫)]1 বানর নিজ পুত্রকে নিমু'্ধ করে, ইহা ত্য়োধন্মা 
জীতকেও (৫৮) দেখ যাঁয়। 

২৩৩৯-বাবেক্'জাভক ।1 

[ ভীর্ধিকদিথের উপহীরাদিপ্রাস্তি ও মানসন্ত্রমলাভ বিলুপ্ত হইথাছিল! তদুগলক্ষো শান্তা জেতবনে 
অবস্থিতিকালে এই কথা বলিয়াঁছিলেন। যখন বুদ্ধের আবিভীব ঘটে নাই, তখন তীধিকেরা লোকের নিকট 
8 ক্লিক পিপি িনিসল * ত্রয়োধনপ-জাতক (৮ ষ্টবা। 

1 বাবের কোন্ স্থানের নাদ তাহা স্থির কর! কটিন। কেহ কেহ বলেন যে ইহ! বাবিলম। 



৭ চতুনিপাত। 

প্রচুর উপহীর পাইতেন; কিন্তু বুঝ্ধের আবি তীবের পরে, সৃষ্যোদয়ে খ্ভোতের যেঝগ হয, ভাহীদেরও সেইয়প 
দুর্দশা হইযাছিল; তাহার লোকের নিকট উপহার বা মানসন্্রম কিছুই পাঁইতেন না। ভিক্ষু ভীহাদের এই 
অবসথাস্তরদ্বন্ধে একদা! ধর্ুমভাষ কথধোঁপকখনে প্রবৃত্ত হইলেন। এবং শান্ত! সেখানে উপস্থিত হইয়া তাহীদের 
আঁলোগিমান বিধয জনিয! বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, পূর্বেও যতদিন গুণৃবানের আবির্ভাব ঘটে নাই, ভতদিন 
নিও্ডধেরাই উৎকৃষ্ট উপহান্নাদি গাইতেন; কিন্তু গুণুবান্দিগের আবিভীবের পর তাহাদের উপহারপ্রীপ্তি কিংবা 
মীনমন্তরমভোগ। সমন্তই তিরোহিত হইযাছিল।* অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরম্ত করিলেন $--) 

পুরাকালে বাবাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বৌধিসত্ব মযুরযোনিতে জন্মগ্রহণ বরিম়াছিলেম। 
ক্রমে শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে তিনি পরমবপবান্ হইয়াছিলেন এবং এক অবপ্যে বাদ করিতেন। 
এই সময়ে কতিপয় বণিক্ নৌকায় একটা “দিশা কাক” * লইয়া বাবেক ব্াজ্যে উপস্থিত 
ইইয়াছিল। তখন বাবেক রাজ্যে লাকি কোন পক্ষী ছিল লা। তত্রত্য অধিবাসীরা 
গমনাগমন কবিবার কাঁলে দেখিতে গাইল, বণিকৃদিগ্রেৰ নৌহাৰ মাঁস্তলের উপর কাকটা! বিয়া 
আছে তাহারা বলাবলি করিতে লাগিল, “দেখ, ইহার শরীরের বর্ণ কি মনোহর! ইহার গলপ্রান্তে 
মুখ ও তুই ব! কি স্থন্দর! ইহার চক্ষু ু ইটী যেন মণিগোলক !» তাহীরা কাকের এইরূপ 
প্রশংসা করিয়ী বণিকৃদিগকে বলিল, "মহা শয়গণ, আপনার! আমাদিগকে এই পাথীটা দিন্) 
আমাদেবই ইহা আবশাক) আপনারা ত ম্বদেশে অন্ত পাখী পাইবেন” বণিকেবা উত্তর দিল, 
“যদি প্রয়োজন হয়, মল দিয়া ক্রয় করুন।» «এক কাহণ লইয়| দিন্”! "না, এক কাহণে দিব 
না।” অনন্তব বাঁবেরুবামীরা ক্রমে দর বাঁড়াইয় শেষে বলিল, "আচ্ছা, একশ কাহণ লইন! দিন।” 
বণিকের! বলিল, এ পাখীট! দিয়া! আমাদেরও বহু উপকার হয়; কিন্তু তৌমাদিগকেও, চটাইতে 
পারি না” তাহারা একশ কাহণ লইন্! কাঁকটাকে বিক্রয় করিল। 

বাবেরুবাসীর৷ কাঁকটাকে সুবর্ণপঞ্ধরে রাখিল, এবং তাহার আহীরার্থ নানাগ্রকার মংস্ত, মাংস 
ও বন্তফল দিয়া যত্ত করিতে লাগিল? সেদেশে অন্ত গাঁথী ছিল না বলিয়া দশবিধ অমঘারমযুদ্ ? 
কাকই পরম আঁদর যন্ত্র পাইতে লাগিল। 

ইনার পর উক্ত বণিকেরা আবার বাবের়ুরাজ্যে যাইবাঁর সময়ে একটা উৎকৃষ্ট মযূর সঞগে লইয়া 
গেল। তাঁহারা মযুরটাকে এমন শিক্ষা দিয়াছিল যে, ভুঁড়ি দিলেই সে কেকা রব করিত, 
হাততালি দিলে নাচিত। যখন বাবেরু্বাজ্যের বছলোঁক এ নৌকা দেখিতে সমবেত হইল, 
তখন এ মযুরটা নৌকার অগ্রভাগে দাঁড়াইয়া পক্ষবিধ্ননপূর্বক মধুর রব করিতে ও নাঁচিতে 
লীগিল। ইহা দেখিয়া! বাবেকবামীরা অত্যন্ত গ্রীত হইল এবং বণিকৃদদিগকে বলিল, “্মহাশয়গণ, 
এই অতি সুন্দর ও সুশিক্ষিত পক্ষিরাজটী আমাদিগকে দান করুন।” বণিকের। বিল, "আমরা 
গ্রথমবারে একটা কাক আনিয়াছিনাম , তাঁহ। তোমর! লইয়াছ। এবার এই উৎকৃষ্ট মযুরটা 
আনিয়াছি) এটাকেও চাহিতেছ। তোমাদের দেশে, দেখিতেছি, আর পাখী লইয়া আমিতে 
গারিব ন11” প্তাহা হউক, মহাশয়গণ? আপনার) দেশে গিয়া অন্ত মধুর গাইবেন , এটা 
আমাদিগকে দিয় যান” অনন্তর মূল্য বাডাইতে বাড়াইতে তাঁহারা এক হাজার কাহণ দিয়া 

ক 'দিসাকীক'। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ কবিধাছেন বিদেশী কাঁক। কিন্ত বিদেশ্টী কাক বঙিলে কি 
ধুঝাইবে? পূর্ব্বে নৌকে সুত্রে দিক্ নির্ঘ করিবার জন্ত গৌযা কাঁক সঙ্গে লইয়! যাইত এবং দিগৃতম টিলে 
উহা। ছাড়িয! দিত। কাঁক সহজ বুদ্ধিবলে যে দিকে উড়িয! যাইত, নীবিকের! মুনে করিত যে, নেই দিকে গোঁ 
চালাইলে স্থল পাঁওয! যাইবে। এইবগ পৌধ! কাক দিশাকাঁক নে অভিহিত হইত। 

1 কাঁকেন্ দশ অদদ্ধর্ম ২_নিল্জজত্তং, অভিভবসীলত্তং, আহারলোভত্ত, আহারগৃহ্নতং, গৃল্হহারগ গুন 
রগরিযেদনতং অ্চিতক্থণত্তং, অনিুঠটলবৃখণত্তং, অনিট্ঠরাবত্তং, চোরত্তং, বলিপুটুঠনং। 



৩৪০-ব্যহ্য-জাতক। দ্ধ 

উহা ক্রয় করিল। তাহারা উহাকে খপ্তরতমন্ন বিচিত্র পঞ্জারে রাঁখিল এবং উহার আহারার্থ 
মস্ত, মাংস, বন্যফল, মধু; লাজ, শর্করামিশ্রিত জল ইত্যাদি দিয়! আদর যত্র করিতে লাগিন। 
ফলতঃ মধূররাজই এখন সমধিক আদরের পাত্র হইল। মযুবেব আগমনের পর কাকের আদর 
কমিল) ধে পূর্বের মত খাঁ্-পানীয়ও পাইত না। এমন কি, কেহ তাহার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিতেও ইচ্ছা! করিত ন!। খাঁ ও ভোজ্য না গাঁইয়৷ কাক শেষে কা কা রব করিতে করিতে 
মলপুর্ণ ক্ষেত্রে চরিতে লাগিল। 

শান্ত বর্তমান ও অভীতবন্তর মধ্যে এইরাপে সম্বন্ধ দেখাইয়া অতিমনুদ্ধ হইলেন এবং নিয়লিখিত গথাগ্ুলি 
বলিলেন 

খতদিন দেখে নাই চিতরপুচ্ছ, রিখাবান্, মঞ্ুষ্বর মুর কেমন, 
মত্হমীংসন্উগচারে বাবেকবামীরা সবে করেছিল কাকের পূজন। 

রে কিন্তু যবে ম্জুতাধী মযুর নৌকায় আমি বাঁবেকতে হ'ল উপস্থিত, 
কাঁকের আদর বত্ব_ সুমধুর ভোজাগেয়- অগনি হইল অন্তহিত। 

যতদিন ঘটে নাই অজ্ঞান-ভিমিরনাশী ধর্দরাজ বুদ্ধোর উদয়, 
গাইত লোকের কাছে ভি, পুজা, নানাবিধ অমণব্রান্গণসশ্রদায। 
কিন্তু যবে বুদ্ধ আমি চিত্তগরই৷ ব্রহ্মতাষে করিছেন ধর্দের দেশন, 
হতমান, হৃতনভ হইল তীধিক মব আর কেহ করে ন| যতন! 

[ দসবধান--তখন শিথ্্থ জাতিগুত্র ছিলেন নেই কাঁক এবং আমি ছিলাম সেই মযুররাজ। ] 
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[জাতা জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে অনাথপিওদের স্বদ্ধে এই কথ! বলিয়াছিলেন। ইহার বর্মান বন্য 
খদিরাঙ্গীর-জাতুকে (৪* ) ধলা হইযাছে। উপস্থিত প্রসন্নে শান্ত! অনাথপিগুদকে সম্বোধন করিযা বলিলেন 
দেবরাজ শক্র আকাশে অবস্থিত হইয়। বলিয।ছিলেন, "দান করিও ন|$ কিন্তু প্রাটীনকালের পণ্ডিতের। তাহার এ 
নিষেধ নল] মানিয| ঘ্ান করিয়াছিনেন।” অনন্তর অনাথপিওদের অনুরোধে তিনি নেই অতীত কধ| আরন্ত 
করিলেন £₹--] 

পুরাঁকালে বাঁবাণসীরাজ ব্রহমদত্তের সময়ে বৌধিসত্ব একজন অণীতিকোটি বিভবসম্পন্ন শ্রেঠী 
হইয়াছিলেন | তীহাব নাম ছিল বিষহা। তিনি পঞ্চশীলবান্ ও দানব্রত ছিলেন) দান করিতে 
গাঁবিলেই তাঁহাব গ্রীতি জন্মিত। তিনি নগরের চতুর্ঘার, নগবের মধ্যভাগ এবং নিজেব বাঁসগৃহ, 
এই ছয় স্থানে ছয়টা দাঁনশালা নির্মাণ করিয়া দানে প্রবৃত্ত হইয্াছিলেন। প্রতিদিন ছয় লক্ষ 
লোক ভিক্ষীর্থ সমাগত হইত। বোধিসত্ব নিজে এবং এই সকল ভিক্ষু একই ভক্ত গ্রহণ 
করিতেন। ফলতঃ বৌধিসত্ব একপভাবে দান কবিতেন যে, সমস্ত জ্ুবীগে কাহারও হলকর্ষণ 
দ্বাৰা জীবিকানির্ধাহের প্রয়োজন ছিল না। 

বোধিতের দানের প্রভাবে শক্রভবন কম্পিত হইল,--দেববাঁজের পাঁুকম্বলশিলাসন উত্তপ্ত 
হইয়া উঠিল। শত্র তাবিতে লাগিলেন, “কে আমাকে আমন্চ্যুত কৰিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে?' 
তিনি দিবা চক্ষুতে দেখিতে পাইলেন, বিবহ-শ্রেঠী মুক্তহস্তে এরূপ দান বিতরণ করিতেছেন যে, 
জন্ধীপে আর হলকর্ষণ দাবা জীবিকা নির্বাহের প্রয়োজন নাই। তিনি ভাবিলেন, “বিষ বুঝি এই 
দানেব বলে আমাকে অপসাঁবিত কবিষ়! স্বয়ং শত্রু হইবে, এই ইচ্ছ! করিয়াছে! অতএব ধ্ননাশ 
করিয়া ইহাকে দবিদ্রশায় ফেলিব » আঁব যাহাতে দান নাঁ করিতে পারে, তাঁহা কবিব॥ ইহ! 

** জীতবনালায় এই আখ্যায়িকার নম অবিষহ্য শ্রেঠি জাতক! 
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স্থিব করিয়া তিনি বৌধিসত্বের ধন, ধান, তৈল, মধু, গুড প্রভৃতি সমস্ত দ্রব্য, এমন কি দাঁস 

দাদী ও কর্মচারিগণ--সমন্ত অপহরণ করিলেন। যাহারা এইরূপে দান হইতে বঞ্চিত হইগ, 
তাহারা বোধিমত্বের নিকট গিয়া আানাইল, "্ঘামিন, দানশালাগুলি অন্তহিত হইয়াছে, 
আপনি যেখানে যাহা রাঁখিয়াছিলেন, তাহার কিছুই দেখিতে গাওয়া যাইতেছে না» বোধিদতব 
বলিলেন, “তোমাদের যাহার যাহা আবগ্তক, এখান হইতে লও? আরমাঁর দান কিছুতেই বন্ধ 
করিও না।” অন্তর তিনি ভারধ্যাকে ডাকাইয়া বলিলেন, “ভদ্রে, দানগ্রবর্তন করাও” কিন্ত 
এ রমণী সমস্ত ঘর খুঁজিয়! মামাত দ্রব্যও দেখিতে পাঁইলেন না) তিনি বোধিসত্বকে বলিলেন, 
পআধযপুত্র, আমাদের পরিহিত বত ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইতেছি না) সমন্ত বাড়ীই 
খালি।” তাহারা মণ্তরদ্বভাগারের দ্বার খুলিলেন, কিন্ত দেখিলেন তাহাঁও শুন্য) তীহীর! দুইজন 
ভিন্ন গৃহে অন্য কোন লোকও দেখা গরেন না। 

মহাঁত্ব তখন পুনর্ধার ভাঁ্যাকে সম্বোধন করিয়া ঝলিলেন, “ভদ্র, দীন ত বন্ধ করিতে 
গারিব ন!) সমস্ত বাড়ী তন্ন তন্ন কবিয়া! খুঁজিয়া দেখ, কিছু গাঁও কি না।” এ সময়ে এক 
ঘাসিয়াড়া নিজের কান্ডে, বাঁক ও ঘাঁস বান্ধিবার্ দড়ি বোধিসবের দবজার কাছে ফেলিয়। পণাইয়া 
গেল। বৌধিদত্তের পত্ী ইহা কুভাইয়া৷ লইলেল এবং স্বামীর হাঁতে দিয়। বলিলেন, “ইহা ছাঁডা 
আর কিছু দেখিতে পাইলাম ন।” হহাঁসত্ব ধলিলেন, "ভদ্জে, জীবনে কখনও ঘাস কাটি দাই। 
আজ ঘাদ কাটি আনিব এবং তাহা! বেচিয়| অবস্থন্ুরূপ দান করিব ।” 

দান্রত বন্ধ হইবে এই ভয়ে বৌধিদত্ব মেই কাস্তে, বাক ও দড়ি লইয়া নগরের বাহির 
হইলেন, এক ঘাসের জমিতে গেলেন, ঘাঁস কাটিয়া! ছুইটা আঁটি বান্ধিলেন, “একটায় আমায় 
আহার চঁলিধে, একটায় দীন করিতে পাঁরিব' এই স্থির করিয়া আঁটি দুইটা! ৰাকে বান্িলেন 
এবং নগরগ্ারে গিয়া উহ ধেচিয়া যে ছুই মীষা পাইলেন, তাহার একটা! যাঁচককে দিলেন। 

।বিন্ক সেখানে বন্যাচক উগস্থিত্ব ছিল) সকলেই বলিতে লাগিল, “আমায় দিন,” "আমায় 
[দিন। কাজেই বোধিদত অগর তাগও দান করিলেন এবং ভা্যার সহিত সেদিন 
অনাহীরে কাটাইলেন) এইরূপে একে একে ছয়দিন অতীত হইল। কিছু সপ্তম দিবনে 
যখন তিনি ভূণাহরণ করিতেছিলেদ, তখন ললাঁটে বৌদ্র লাগিবামাতর তাহার চক্ষু গুড়িতে 
লাগিব? তিনি মতা রক্ষা করিতে অপমর্থ হইলেন এবং মুচ্ছিত হইয়া ভূতনে পড়িলেন। 
তৃণগুলি চারিদিকে ছড়ায় গভিল। এবপ হইধাবই কথা, কেল ন! তিনি গ্বভাব্ঃ ম্কুমার- 
দেহ ছিলেন; তাহার উপর আবার সপ্তাহকাঁল আহার করেন নাই। শঙ্রু তীহীর কার্ধয 
পরধীবেক্ষণ করিয়া বিচবু করিতেছিলেন ? তিনি তখনই গিয়া আকাশে অবস্থিত হইয়া নিযলিখিত 
প্রথমূ গাথা বলিলেন £-_ 

এভন, বিন দিয়াছ তুমি দান; তার ফলে ঘটিয়াছে বিত্তঅবসান। 
অথন সুংযতভাবে দানেতে বিদুখ হয়ে ভ্যেগ কর স্থায়ী সম্পদের হখ। 

ইহ শুনিয় মহাস্ জিজ্ঞাসা, করিলেন, “আপান কে?” "মামি শক্র।” "পত্র নিজেই 
নাঁকি দান করিয়া, গীলরক্ষা কবিয়া, পৌষধত্রুত পালন করিয়া ও অপ্ততরতপদেব উদ্যাপন* করিয়া 
শত্রতব লাভ কবিয়াছেব। যে দানত্রত আপনা উশ্বর্যোর মূল, আপনি এখন তাহাই বারণ 
করিতেছেন! এরুপ আঁচব্ণ সাধুজনবিগঞ্হিত।” অনন্তর বোধিমন্ব তিনটা গাথা রণিনেন £-- 

* "সতবত্প্হীনি খরা" সাভীগেতিভরণং, কুলেজেট্ঠাপচায়নং, জনাহমখিলমভাসণং, পেহনেযাগ্ 
গহায়েনও ষচউছরবিনূধ। সচ্চং, অকুকোধনং 1 
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গুনিয়াছি সাঁধুমুথে এই উপদেশ, যদিও সীধুর ঘটে দুর্দিশ। অশেষ, 

তথাণি ভীহার! নাহি হয়েন কখন অকাধ্যসাধনে রত, সহস্রনয়ন। 

/  শ্রন্ধাহীন হয়ে যদি আত্মভোগ তরে না দিয়া অপরে কেহ ধন রক্ষা! করে, 

শত ধিক্ ধনে ভার, ত্রিদশ-ঈশ্বর ! হেন ধনে প্রযৌজন্ নাহিক আমার। 

যে গথে চলিরা যাঁয় একথাঁনি রধ, অন্ত রথ চলে পুনঃ ধরি সেই গথ। 

পুর্বে থে পথের আমি লযেছি শরণ। এখনও করিব, শত্রু, মে থে গ্রমন। 

যতক্ষণ থাকে কিছু, দিব অকাতরে, কিছুই ন| থাকে যদি দিব কি প্রকারে? 

যদিও এখন আঁমি অতীব ছূর্গত, ভবু না ভুলিব দানরগ মহীত্রত। 

ঝোধিসত্বকে নিবৃত্ত করিতে অসমর্থ হইয় শত্রু জিজ্ঞাসা কবিলেন, "তুমি কি উদ্দেশ্ঠে দান 

কর?” বোধিসত্ব উত্তর দিলেন, "আমি শত্রত্ব ঝ! বত চাই না, সর্বতত্বলাতের জন্য দান 

কবি।” শক্ত তীহার বচনে শ্রীত হই স্বহস্তে তাঁহাৰ পৃষ্ঠদেশ পরিমার্জন কবিলেন ? তাহাতে 

তাহার সর্বশরীর তৎক্ষণাৎ অপাঁর আনন পূর্ণ হইল। শক্রের অন্নতাববলে তীহাঁব সর্ববিধ 
বিতব ও উপকরণাঁদি ফিরিয়া আসিল। শক্ত বলিলেন, পমহাশ্েষটিন তুমি এখন হইতে প্রতিদিন 
দ্বাদশ লক্ষ ধন দাঁন করিও । অনন্তর তিনি বৌধিমত্ত্বেব গৃহে অপবিমাণ ধন রাখিয়া তাহার 
নিকট বিদায় লইলেন এবং শক্রলোকে প্রস্থান কবিলেন। 

[ নমবধান--তখন বাহুদমাত| ছিলেন দেই শ্রেটিবনিত! এবং আমি ছিলাম বিষহশ্রেঠী। ] 

৩৪১--কন্দরী-জাতক। 
এই জীডকেয় আখায়িকা কুণা-দাতকে (৫২৩ ) সবিস্তর বল! যাইবে। 

৩৪২-নানল্জাতক্ক। 

[দেবদ্ত শান্তার প্রাণবঘার্থ চেষ্টা করিযাঁছিন। তছুপলক্ষ্যে বেধুষনে অবস্থিতিকালে পীন্তা এই কথ! 
হনিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বন্ত পুর্বে বলা হইযাছে |] 

পুাকাঁনে বারাণসীরাজ ব্হ্ধাত্ের সয়ে বোধিসত্ব হিমবস্তগ্রদেখে কপিযোনিতে জন্পগ্রহণ- 
পূর্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পর গঙ্গাতীরে বাঁ কবিতেন। একদা তীহার হৃদয়মাংম খাইবার জন 
গ্গাবাদিনী এক শিশুমারীর বলবান্ দোহদ জন্মিল এবং দে শিগুযাবকে এই অভিলাষ জানাইল | 
শিওমার স্থির করিল, “বোঁধিসত্বকে জলে ডূবাইয়া মারিব এবং হায়মাংস আনিয়া শিশুমারীকে 
দিব। এই উদ্দেশ্তে সে মহাঁসরকে বলিল, ৭এস না, ভাই, এ দ্বীপে বন্তফল খাইতে যাই।” 
ঝোধিম বনিলেন, “আমি কেমনে যাইব?” ৭্তোমাকে আমার পিঠে বদাইয় লইতেছি।» 
বোধিদত্ব শিগুমারের মনৌভাঁব জাঁনিতেন না) তিনি এক লাফে তাৰ পিঠে বসিলেন। 
শিশুমার কিয় গিয়া ডুবিতে আরস্ত করিল। ইহাঁতে বোধিসবব বণিলেন, প্ভুমি আমাকে 
জলে ডুবাইতেছ কেন?” প্তোমাকে মারিয়া! আমার ভার্যাকে তোমার হদরযাংস খাইতে 
দিব।” পমূর্খ, তুমি ভাবিয়াছ, আমার হবায়মাংম বুঝি আমা বুকের ভিতর আছে।” “তবে 
তুমি উহা কোথায় বাখিয়াছ?” ৭ যে উডভ্বর গাছে ঝুলিতেছে, দেখিতে পহিতেছ না ?” 

* শিশুদার-মীভক (২৩৮), বানবেন্্র-জাতক (€+ ) প্রভৃতি বব । 
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“দেখিতে ত পাইতেছি। উহা আমার দিবে কি?” «দিব বৈ কি।” শিশুমার যূর্থতাবশতঃ 
বোধিদত্বকে লইনা নদীতীরে সেই উড-্ব বৃষ্ষেব মূলে গেল। বোধিসত্বও তাহার পিঠ হইতে 
লাফ দিয়া উড্বব গাছের উপর গিয়া বসিলেন এবং এই গাথাগুলি বলিলেন ₹-- 

পেরেছি ফিরিতে আমি জন হ'তে স্থলে , আবার কি পডিব, হে, তোমাঁর কবলে? 

কাজ নাই আম, জাম, কীটাথে আমার, সাগবের পাঁরে আছে বাগান যাহার। 
তার চেয়ে উড়ুমঘবর ফল ভাল, ভাই, খেতে যাহা বিপদের শঙ্কা কোন নাই। 

আঁকম্মিক বিগদের প্রতিকারোগায় যে না পারে নির্ধারিতে অবিলম্বে, হাঁ, 
নিশ্চয গডিবে সেই শক্রর কবলে; গাইবে যাঁতন! মূঢ় অনুতাগানলে। 

আকম্মিক বিপদ্ হইলে উপস্থিত, ্রত্যুৎগন্নমতি ফরে উপাধ বিহিত। 
পত্র কবলে তার না হয় পতন; অনুতাপ-ভোঁগ তা না হয কখন। 

[সমবধান--তখন দেবত্ত ছিল দেই শিশুমার এবং আমি ছিলাম সেই বানর। ] 
দুভগঞ্তন্বে । লন্ধপ্রণীশ ) এই আখাধিকাটী প্রা এই ভাবেই বণিত হইয়াছে। প্রভেদেব মধো বেবণ 

শিশুমারের পরিবর্তে মকবের নীম আছে। 

৩৪৩- কুণ্উনিজাতক * 
[ ফোশলরাঙের প্রাসাদে একটা কৌ্ী থাকিত। জেতবনে অবস্থিতিকালে তাঁহাকে অবলম্বন করিয়া শান্তা 

এই কথা বলিয়াছিলেন। 
এই ত্রৌধধী নাকি কোশলরীজ্যের দৌতা করিত | তাহার ছুইটা শাবক ছিল। একদা! রাজা ত্রোধীকে 

একখানা গন্র দি! অন্য এক রাজীর নিকট প্রেরণ করিগাছিলেন। ত্রৌঞধী চলিধ! গেলে রাজভবনস্থ বানকেয় 
শাবক ছুইটীকে হস্তদঘারা মর্দন কবিগা মাঁবিযা ফেলিয়াছিল। মে ফিরিধ! শাবকদিগকে দেখিতে ন| গাইয। 
জিজস! করিল, "কে আমার শাবক দুইটা মারিযাছে?* জোঁকে বলিল, “অমুকে অমুকে মারিযাছে।” 

এই সমধে দ্লাবাড়ীতে একটা গৌষা বাঘ ছিন। তীহার প্রকৃতি অতি ভীষণ ও পকধ ছিল; মে কেবল 
ধ্ষনবলেই স্তর হইযা খাঁকিত। একদিন এ বালকের! মেই বাঘ দেখিতে গেল। ত্রৌধীও তাহাদের সঙ্গ 
বাঘের কাছে গ্নেল। এবং হার! যেমন আঁমার শাবক দুইটা মারিয়াছে, আমিও ইহাঁদের জন্য সেইবগ 
বাবস্থা কর্িতেছি', এই উদ্দেগ্তে বালকদিগকে ধরিয় ব্যাপ্রের গাদমুলে ফেলিয়। গিল। বাঁঘ ততদ্ষণাৎ মুরমূর, 
করিযা তাহাদিগকে উদরস্থ করিল। 'এতদিনে আমার মনৌরধ পূর্ণ হইল' ভাবিয়া কৌধী তখনই উভিয় হিমবস্তে 
প্রস্থান করিন। 

এই বৃততীত্ত গুনিঘ| একদিন ভিগ্ুর! ধর্মনভায় কথোপকথন করিতে লু'গিলেদ, *শুনিাছ, ভাই, রাজবাড়ীর 
একটা! ত্রৌধী নাকি যে ছেলের! তাহার শাবকগুলি সারিযাছিল, তাহীদ্দিগকে বাঘের মন্মুখে ফেলিয| দিয৷ নিহত 
করাইযাঁছে এবং নিজে গলাইয! গিযাছে* এই দমযে শান্ত! সেখানে থিয| ভীহীদের আলৌচামান বিষয় অবগ্থত 
হইলেন এবং বলিলেন, “কেবল এখন নহে, পূর্বেও এই করৌফী নিজের অপত্যঘাতকদিগের জীবনান্ত কবাইযাছি।* 
অনন্তর তিনি সেই অতীত কথ! বলিতে লাগিলেন £-] 

পুরাকালে বোধিসত্ত বারাণমীতে হথাধর্ম ও নিরপেক্ষভাবে রাজত্ব করিতেন। হারও গৃহে 
দৌত্যকার্ধে নিযুক্ত! একটা! ত্রৌঞ্চী থাকিত এবং বর্তমান প্রসঙ্গে যাহা যাঁহা ঘটিয়াছে, তখনও 
সেইরূপ ঘটিয়াছিল। প্রভেদের মধ্যে কেবল এই £__ত্রৌধ্ধী বাপ্র দ্বারা বালকদিগ্ের প্রাণবধ 

করাইয়া চিন্ত! করিল, 'আমি আর এখানে বাঁদ রুরিতে পাবি ন| ; আমাকে অন্তত্র যাইতে 

« কুটণিএক্রৌ্ধী (গ্রেনজাতীয় একপ্রকার গঙ্ষী )। 
1 ইহাতে দেখা যায পদ্মী দ্বার পত্রপ্রেবণ পুরাকালে এদেশেও অপবিস্ঞাত ছিল না। নলোপাখ্যানেও ইহার 

ধ্বনি সঁছে। 
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হইবে? কিন্ত যাইবার সময়েও রাজাকে না বলিয়া যাইব না, ভীহাকে বলিয়া যাইব ।» অনস্তর সে 
রাজার নিকট গিয়া গ্রণিপাতপূর্বক একান্তে অবস্থিত হইল এবং বলিল, «প্রভু, আপনারই 
অনবধানবশতঃ বালকেরা আমার শাবক দুইটা মারিয়াছে , আমিও ক্রোধবশতঃ সেই বালকদিগের 
প্রাণবধ করাইয়াছি। অতএব আমার আর এখানে থাকিবার নাঁধা নাই। 

থাকিয়া! তোমার গৃহে গেয়েছি আদব কত নিত্য , 
এখন তোমারি দোষে ঘাই আমি চলিয়৷ অন্যত্র।” 

ইহা গুনিয়।৷ বৌধিসত্ব বলিলেন £-. 

গাগে পাগ-প্রতিশোধ করিয়াছ, তবে কেন আর 
বৈরভাব উপশম হইবে না এখন তোমার? 

গ্রতিহিংস| চরিতার্থ করিয্নাছ, এই ভাঁবি মনে, 
ভূলিয়৷ অপত্যশোক থাক ভুমি আমার ভবনে। 

ক্রৌন্ধী বলিল -- 
ক্ষতি যাঁর হয়, ভার ক্ষতি তার করে যেই দূ, 
উভরের মথো পুনঃ জনমে না৷ গ্রীতির বন্ধন। 

তাই আর এই স্থানে থাকিতে না মন মের লয়; 
চলিলাম। রখিবর, ছাড়ি তোমা, যেথা ইচ্ছা হঘ। 

বোধিসবব বলিলেন $-. 
তি বার হয়, আর ক্ষতি ভার করে যেই জল, 

এই উভয়ের মধ্যে জন্মে পুনঃ শ্রীতির বন্ধন, 

যদি তারা উ€য়েই হয় স্থির, ধীর, শুভ্তমতি। 
কেবল ঘূর্থের মধ্যে এ সপ্ভাব অসন্ভব অতি। 

তাই বনি যেও ন/ক থাক তুমি ভবনে আমার ; 
আগ্রা ত মূর্খ নই ঃ হবে পুনঃ গ্রীতির সঙ্চার। 

ক্রৌফী বলিন, "সে যাহাই হউক, গ্রভু, আমি আর এখানে থাকিতে পাঁরিব না।” ইহা 
বলিয়। সে রাজাকে গ্রণাম করিল এবং হিমবস্তপ্রদেশে উড়িয়া গেল। 

[ দমবধান--তখল এই কৌধ্ী মেই ক্রৌধী ছিল এবং আসি ছিলাম দেই থারাপনীরাজ।] 
গুঙ্ছশমহাভারভে (শাপ্ডিপর্বব, ১৩৯ অধ্যায়) রাজ। ব্রক্মদ্ত এবং তাহার গঙ্দী পৃত্রনীর যে কধ! আছে, তাহাও 

প্রায় এইরণ। পুজনী দিজের পুত্রহত্তা রাঁজকুমারের চ্ষুদ্ব্র ন্ট করিয়াছিল; রাঁজা তাঁহাকে বলিস্নাছিলেন, 
অপকারীর গ্রত্যপকার করায় উভয়েরই তুলা(গরাধ হইয়াছে, অতএব গুজনীর স্থানাস্তরে যাইবার প্রয়োজন দাই। 
কিন্ত পৃত্রনী সে কথা ন! শুনিয়া দ্থানাস্তরে চলিয়! গিয়াছিল। 'কুন্টণি' শব্দটা 'পূজনী' শবেরই রধগাস্তর কি? 

তস্্রাখযায়িকীয় দেখ! ঘায়, একট| মাঁপে এক কাকের শীবক থাইযাঁছিল বলিয়। কাক এক সোণার বাজ! চুরি 
করিয়া সাপের গর্তে রাখিয়! দেখ: যাহার বালা চুরি যায়, সে খু'জিতে খু'জিতে সাগের বাদায় উহা গাঁয় এবং 
মাপটাকে মারিয়া! ফেলে। 

৩৪৪--আম্মঙোল্র-জাতন্ক। 

1 এক স্থবির অভি সাবধানে আফন রক্ষা করিতেন। শান্ত! জেতবনে অবস্থিভিকাঞে হাহায় সধন্ধে 
খই কথ! বলিয়াছিলেন। 

প্রবাদ আছে, এই ব্যক্তি বৃদধাবস্থায প্রত্জ্যাগ্রহণপূর্ববক জেতবনের প্রত্যন্তে এক আন্রবণে পর্শান। নির্মাণ 
করিষাছিলেন , আত্রবৃদ্ধ হইতে যে ঘহল ফল পড়ি, তিনি মেগুলি নিজে খাঁইতেন, নিজের আব্মীযঙ্থমনবেও 

১১ 
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দিতেন। একদিন তিনি ভিক্ষাচ্্যায বাহির হইলে কয়েকজন আম্রগের আম পাঁডিযা কতক খাইয়াঁছিল, কতক 
নইয়। গ্িযাছিল। এই সমযে চারি জন শ্রেঠিকদ্য| অচিরবতীতে বান করিয়! বেড়াইতে বেড়াহিতে দেই আঁসুবণে 
প্রবেশ করে। বৃদ্ধ স্থবির ধিরিযা আসিয়! ইহাদিগকে দেখিতে গান এবং 'তোমরাই আমার আম খাইযাছ 
বলিয়া ধুম ধাঁম করেন। শ্রেঠিকন্যাগণ বলিল, “ভস্ত, আমরা এই মাত্র আসিতেছি, আমরা আপনার আম 
খাই নাই ৮ “তবে শপথ করিব বল যে থাঁও নাই।* "শপথ করিতেছি, ভদস্ত”। এই বলিযা অেষ্টিফল্যাগণ 
শগথ করে। শুবির এইবগে তাহাদিগকে শপথ করাইধা ও লজ্জা দি! ছাঁড়িয| দেন। 

তীহার এই কীত্তির কথা শুনিযা ভিক্ষুর! একদিন ধর্দুমভাঁয় বলীবলি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক 

বৃদ্ধ ভিন্ষু নাকি, তিনি যে আমবণে বাদ করেন সেখানে শ্রেঠিকন্যারি| প্রবেশ করিয়াছিল থলিয| তাহাদিগকে শগথ 
করাইব| ও লঞ্জ| দিয়! ছাঁডিযাছেন।” এই সময়ে শান্তা দেখান উপস্থিত হইয়া! ভাহাদের আলোগমান বিষ 
জানিভে পারিঘেন এবং বলিলেন, “এই ব্যক্তি এখন যেমন, পুর্বেও সেইরূণ আব্ররঙ্গক ছিল এবং শ্েষটিক্যা- 
দিগকে শপথ পরাস্ত করাইথা ও লজ্জা দি! ছাঁডিযাছিল।” অনন্তর তিনি সেই অভীত কথ! আরন্ত করিগেন £--] 

পুরাকালে বাঁরাণসীরাজ বর্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ব শত্রত্বে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তখন এক 
জটটাধারী কুটতপন্থী বারাণসীর নিকটে নদীতীরস্থ এক আত্ত্বণে পর্ণশীনা নির্মীণপর্বক আত্ম" 
রক্ষা করিত; যে নকল আঁম পড়িত, সেগুলি নিজে খাইত ও আত্মীয়স্বজনকে দিত এবং নানা" 
রূপ মিথ্যাচরণঘার| জীবিক! নির্বাহ করিত। রী 
. এই সময়ে দু্বরাজ শক্র একদিন ভাঁবিতে লাগিলেন, সম্প্রতি মন্ুয্যলৌকে ফে মাতীপিতার 
সেবা কবে, এবং বয়োজ্যে্ঠ পরিজনদিগের সম্মান করে, কে দানশীল, শীলরক্ষক ও গোষধ- 
ব্রতীগারী, কে প্ররজ্যাগ্রহণপুর্বক শ্রামণ্যধর্শা পাঁপন করে, আর কেই বাঁ অনাচীরে রত 
হইয়াছে? তিনি দিব্যচগ্ষু ছার! মনতয্যালোক পর্য্যবেক্ষণ করিতে করিতে উক্ত আত্ররক্ষক ছুরাচার 
কুউজর্টাধারীকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁবিলেন, “এই ভগ্ুজটাধারী কৃৎঘ্নপরিকর্ম প্রভৃতি 
আমণ্যধর্ম পরিত্যাগপর্বক আশ্রবণ রক্ষা করিয়া জীবন্যাঁপন করিতেছে, ইহাকে সমুচিত 
ভয় দেখাইতে হইবে, অনন্তর ী তপন্থী ভিক্ষায় বাহির হইলে শত্রু নিজের অন্থভাববলে মমস্ত 
আম গাড়িয়া লুকাইয়া রাখিলেন--বোধ হইল যেন চোরে সব লইয়া গিয়ছে। সেই সময়ে 
বারাণদী হুইতে চারিজন শ্রেষ্টিকন্] এ আত্রবণে প্রবেপ কবিয়াছিল। কৃটতপস্থী আশ্রমে ফিরিয়া 
তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া! “তোরাই আমার আম খাইয়াছিদ্” বলিয়৷ আটক করিনেন। 
তাহার! বলিল, “ভাস্ত, আমরা এই মাত্র আসিয়াছি) আমর! আপনাব আম খাই নাই।” 
"তবে শপথ করিয়া বল” *শপথ করিলে ত যাইতে পারিব?” “হা, শপথ করিলে "যাইতে 
গারিবি।” তখন “যে আজ্ঞা” বলিয়া, তাহাদের মধো যে বয়োজোর্ঠা, মে শপথ করিল £-- 

ফ্গ দিয়! সাঁজীয় মাখ। পাক চুলগুলি 
শনীদিয়া : একে একে ফেলে টানি তুলি,-- 
এমন বুড়। সৌযামীযেন ভাগ ভাহার হয়, 
আম ছুরি যেপৌভীমুখী করল, মহাশয় 

তপদ্বী তাহাকে পৃথক্ স্থানে রাখিয়া দ্বিতীয়া শ্রেষটিকন্তাদ্থারা শপথ করাইলেন। সে বলিল +- 
বযদ্হবে  বিশ,পচিশ বা উত্তরিশ বছর, 

তবু ভাগে জুটুবেনাক মনের মতন রঃ 
বুড়া কাঁলেও আইবুডে! নাম ঘুচবে লা তাহার, 
আমগুলি যে পৌঁড়ামুখী থেয়েছে তোমার । 



৩৪৫--গজকুস্ত-জাতক । ৮৩ 

দ্বিতীয়া শ্েচিকন্তা। শপথ কবিয়া পুথক্ স্থানে গেলে তৃতীয়া! শ্রেঠিকন্যা বলিল ৫. 
বাহির হবে বধুর তরে এক্ল] অভিসরে, 

যাবে দুরে, কথা আছে দেখতে গাঁবে তারে 
তবুবধু দেখ তারে দিবে ন! নিশ্চয়, 

টু আম চুরি যে গোঁডামুখী কর্ল, মহাশয় 

তৃতীয়া শ্রেঠিকন্যা শপথ করিয়া এক গাশে দীডাইলে চতুর্থ! শ্রেগিকণ্তা বলিল +-- 
দেজে গুজে মাল! প'রে চন্নন দিয়ে গীয় 
এক্লা খাটে শুষে যেন রাত্তির সে কাটায়, 

খেয়েছে যে গোডামুখী এই বাঁগানের আম ; 
সত্তি মত্তি, তিন মত্তি দিবিব গালিলাঁম। 

“তোমরা অতি উৎকৃষ্ট শগথ করিয়াছ , সম্ভবতঃ অন্য লোৌকেই আম খাইয়াছে। অভএষ 
তোঁমর! এখন যাইতে পাব” এই বলিয়া! তপস্বী শ্রেঠিকন্ঠাদিগকে বিদায় দিল। তখন শক্র 
ভীষণগুন্তি ধারণ করিয়া সেই কুটতপন্থীকে এমন ভয় দেখাইলেন যে, সে পলাইবার পথ পাইল না 

4 

[সমবধান--তখন এই আমবঙ্গক বৃদ্ধ ছিল সেই কুটজটাধারী , এই শ্রেঠিকন্যা চারিটা ছিল সেই প্রেটিষম্য। 
চারিটী, এবং আমি ছিলাম শত্রু।] 

৩৪০--গজকুক্ড-জাতিক | % 

[শান্ত। জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অ্ম ভিক্ষুকে লক্ষ্য বরিয| এই বখ। বলিয়াঁছিলেন। এই ব্যজি 
নাকি আবন্তীনগরের এক মন্ত্াস্তবংশে জন্মগ্রহণ করিযাঁছিলেন , শেষে বুদ্ধশাসনে শ্রদ্ধাস্থীগন করিয়! এব্রজা 

লইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বড অলস ছিলেন। কি ধর্দের আবৃত্তি, কি প্রশ্ন-প্রতিগ্রশ্ন্থায় জানের উন্নতি, 
কি বাধ্যকারণনির্দধে চিত্রের একা গ্রতানাধন, কি আঁচাধা, উপাধ্যায় প্রভৃতির 1 সেবাশুশ্রঘা, ২--কৃতিগত 
আঁলম্তবপতঃ ইহার কোন বিষয়েই তাহার যু ছিল না। যেখানে দশজনে বসিয়! গল্পগুজব করিত, তিনি সেখানে 
বসিয়াই সদষ কাঁটাইতেন। একদিন ভিম্ুর ধর্মসভায তাহার আলন্তে্স কথা তুলিলেন। ভীহীরা বলাবলি 

* 'ীচুস্ত' এক প্রকার অহি দনদগ্রামী জীব বলিযা বর্মিত হইয়াছে। কিন্তু ইহা কি, তাহা বুধিতে গারিলম 
না। ইংাজী অনুবাদক “বুস্ত' শটীকে 'ুর্' মনে করিয়াছেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না, কারণ কুর্ম শষ 
গলিতে 'কুষ্ম' হঘ। বিশেষতঃ ( আখ্যামিকাষ যেরূপ দেখ যায়) কৃর্ম কখনও বাগানে বিচরণ করে ম!, তক- 
কোঁটরেও বাঁ করে না। আগার মনে হয়, ইহ। শনুকজীতীয় প্রাণী! বর্ধাকালে এবপ শখুফ বাগানে বিচরণ 
করিয়া! গলিত গশ্রাদি থাইয়। থাকে । ইহার পৃষ্টের কুজাকার এবং ইহার শুওদয দেখিয়া লোকে যে ইহাকে 
গলবুন্ত বলিত, এরূপ অনুমান কর] অমঙ্গত নহে। দুঃখের বিষয, কোন অভিধানে এই শব্দটা গায়! গে শা। 
সিহলী জীতকেও “গডকুন্ত' শব্দটা অবিকন গৃহীত হইযাছে। দিংহল হ্বীপে নাকি এক প্রান মুর কীটফে 
লেকে গজকুন্ত থলে। 

1 আগ্য ও উপাধায়--এই শব্দ ছুইটীর সম্বদ্ধ ম্থ বলেন 
উপনীয় ভূ যঃ পিযাং বেদমধা(পয়েদ্দিজ$, 
নকল্পং সরহন্যকচ তথাচায্যং প্রচক্ষতে ৷ 
একদেশত বেদ্ত বেদাক্গানাপি বা পুরঃ, 
যোহঘ্যাপয়তি বৃতার্থমুপাধ্াঘঃ দূ উচ্যতে। ২138০, 38১1 

1 কলপলযন্তাবিষ্ঠা বহদা স্উগনিষ।] ইহাতে বুঝা যায, মিনি আধ্যাত্মিক গু, তিনি আগার) হিম 
সাধারণ শির্ষাদ(তা এবং পারিশ্রমিক গ্রহণ করেন, তিনি উপাধায়। 

$. ধর্ের আবৃত্তি নউদ্বেন (উদেশ])। প্রপ্নপ্রতিগ্রশ্ন - পরিপুচ্ছ (পরিপৃচ্ছা)। 
শ্যৌনিসৌমনসিকার ( যোনি-গ্রজা, জাদ)। উপাধ্যাযাদির (১০07 ভি হা 



৮৪ চভুনিপাত। 

করিভে লাগিলেন, “দেখ, অমুক ভিচ্ষু নাকি এমন নির্বাণপ্রদ শাসনে প্রবেশ করিয়াও আলশ্তাভিভূত হইয়। 
সময়ক্ষেগ করিতেছেন?” এই সমযে শান্তা দেখানে উপহিত হইয়! ভীহাদের আলোচামান বিষয় জানিতে 
পারিলেম এবং বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্বেও এই থাকি বড অলস ছিল" অনন্তর তিনি সেই বথা 
খলিডে আরম্ত করিলেন ১] 

গুঝাকালে বারাণসীরাজ ব্র্দদতের সময়ে বোধিসত্ব ভাহার একজন প্রধান অমাত্য ছিলেন। 
বাধাণসীরাজেব গ্রকৃতি অতি অল ছিল। বোধিষত্ত রাজার এই কুদ্বভাঁব দূর করিবার উপায় 
দেখিতেন। একদিন রাজা উদ্ভানে গরিয়! অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া বিচরণ কবিতেছিলেন, এমন 
সময়ে একটা অতি অলস গ্কু্ত দেখিতে পাইলেন। এই অলস প্রাণী মাকি সমগ্ত দিন চলিযাও 
এক কি দুই অন্থুলির বেশী অগ্রসর হইতে পারে ন]। তাঁহাকে দেখিয়া বাঁজ! বৌধিসত্বকে 
জিজ্ঞাসা করিলেন, প্বয়ন্ত, এই প্রাণীর নীম কি?” বোঁধিসত্ব বলিলেন, "মহারাজ, লৌকে 
ইহাকে গ্কুস্ত বলেঃ ইহাঝ। অতি অলম, সমন্ত দিন এইভাবে চলিয়াও এক কি ছুই অঙ্গুলি 
মাত্র অগ্রসর হইতে পারে 1” অনস্তর তিনি গজকুস্তের সহিত আনাপে প্রবৃত্ত হইয়। জিজ্ঞাসা 
করিবেন, "অছে গজকুভভ, তৌমাদের ত এইবপ মন্দগতি ; যদি দীবাগি উপস্থিত হয, তাহা 
হইলে কি কর, বল ত? 

লোল জিহ্ বিস্তাঁরিয়! দাবা যখন 

ধায়, করি ভক্মীভূত পথে যাহা! গায়, 
মনাগতি সরীস্থগ, শুধাই তোমায়, 
কি উপাযে রঙ্গ! কর তখন জীবন?” 

ইহ! গুনিয়! গজকুস্ত বলিল 2 
*. শত শত আছে হেখ| তবর কোঁটর, পৃথিবীতে রঘেছে বিবর বহুতর , 

যদি ন! প্রবেশি মোর কৌদটাতে তীর, তবেই মরণ ঘটে আঁম| সবাকার। 

তখন বোধিসত্ব আর ছুইটা গাথা বলিলেন £-- 
মনাগতি যেখাঁনেতে মঙ্গল-নিদীন, সেখানে যে তুর করি হয় আগুযান , 

কলাণ কারণ পুনঃ ক্ষিপ্ত! যেখানে, ভন্ত্রাবেশে মন্দ মন্দ চলে সেই খানে ?- 
্বাথনাখ ঘটে ভার পাহিক সংশক, পদাধাতে শুতবপর্ণচুর্ণ যথা হয। 

বিলঙ্ছে বর্তবা যাহা, বিলম্বে যে করে, আঁশুকরণীযে তথা তন্ত্র! গরিহরে, 

গুরগক্ষে শশী যথা কমে বৃদ্ধি গায়  দেবপ সৌভাগা তাঁর ঝাড়িবে নিশ্চয়। 

বোঁধিসত্বের বাঁক্য গুনিয়া রাজ! তদবধি আলম্য ত্যাগ কর্িলেন। 

[ লমবধান--ডখন এই অলম ভিচু ছিল দেই গ্ন্ত এবং আমি ছিলাম সেই পর্ডতীমাঁভা।) 

৩৪৬- কেশব জাতিক্চ। 

[শাস্ত। জেতবনে অবস্থিতিকালে শ্রীতিভোজন-নন্বন্ধে এই বখ| বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, অনাথগিওদের 
গৃহে নিয়ত গৰশত ডিক্ষুর ভৌজন হইত। সেই শ্রেষ্টীর গৃহ সর্বদা ভিক্ষুদিগের বিশ্রামভূমি ( পাঁদাহীরের স্থান) 
ছিল। উহ ভিক্ষুদিগের কাঁধায়বসনের আভীয় উদ্ভাসিত, এবং ভিদু্ীতরপপষ্ট পুত ঝাঁতে পবিত্র হইত। একদিন 
কোশলরাঁজ নগর প্রদক্ষিণ করিবাঁর সময়ে শ্রেচীর গৃহে ভিক্ষুসত্ৰ দেখিতে পাই! সহ করিলেন, “আমিও এই 
আর্যানত্ঘকে দিয়ত ভিদ্াদান করিব তিনি বিহারে গিযা শীস্তাকে প্রনিপাতপূর্বাক প্রার্থনা করিলেন, 
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প্আামাকেও ভিুসজ্বকে অবিরত দান করিবার অগৃমতি দিন।” তখন হইতে রাজভবনে প্রতিদিন ভিক্ষুদিখকে 

একবংদরের পুরাতন গৰশালির অন্প ও অন্ঠান্ উতকৃষ্ট ধা দিবার ব্যবস্থা হইল। কিন্তু খা যে প্রীতির 

ও ক্সেহের সহিত কেহ সবহস্তে পর্নিবেষণ করিবে, এমন লোঁক ছিল লা, রাঁজমন্ত্ীর) অন্ধ পরিখেষণ করইতেন, 

(কিন্ত ্বহন্তে দিতেস না), কাজেই ভিক্ুরা দেখানে বসিয়া আহার করিতে ইচ্ছা করিতেন না, তাহারা 

নীনাধিধ উৎবৃষ্টরসযুক্ত অন্ন লইয়৷স্বস্ব শি়ুগৃহে ঘাইতেন, পিষ্ত'্গকে এ অন্ন দান করিতেন এবং শিষ্বের! 

ুস্বদ বা বিশ্বাদ যাহা দিত, তাহাই থাইতেন। 
একদিন রাজার জন্য বহুবিধ ফল আনীত হইয়াছল । রাজা বলিলেন, “এ সমস্ত ডিগুসজ্ঘকে দাও * কিন্ত 

ভূতের! ভোজনগৃহে গিয়। ভিকষুদিগের জনপ্রাণী দেখিতে পাইল না। তাহারা রাজীকে এই কথা জানাইল। 
রাজ! জিজসিলেন, "তাহাদের ভোজনকাল উপস্থিত হর নাই কি?” “ভোঁজনকাঁল এই বটে, কিন্ত ভিক্ষু 

মহারাজের গৃহ হইতে অন লইয়। শব ্ প্রিয় শিহ্দিগের বাঁটিতে.যান, এখানে যে অন্ন গান সমস্ত তাহাদিগকে 

দান করেল, এবং তাঁহার। ভ!দ মন যাঁহা দেয়, তাহাই আহীর করিয়। থাকেল।” রাজ]! ভাবিলেন, 'আসর ত 

বম্থাদ অন্ুই দিয়া থাকি, অথচ তাহা ভক্ষণ ন! করিয়া! ভিক্ষুর। অন্য খাঁ গ্রহণ করেন, ইহার কারণ কি? 

শীস্ত/কে ইহ! জিজাস। করিতে হইবে ।ঃ 
এইরূণ 'চিন্তা করিয়! রাজা বিহারে গেলেন এবং শগ্াকে কারণ জিজ্ঞীসিলেন। শীস্তা বলিলেন, “মহ রাজ, 

সেই খাস্বই মর্ব্োৎকৃষ্ট, যাহা গ্রীতিমহকারে প্রদত্ত হয়। শ্নেহসহকারে, প্রীতি উৎপাদন করিয়! ভোজাবটন করে, 
আপনার গৃহে এবধণ লোকের অভাঁব। কাজেই ভিক্কুর৷ আপনার গৃহ হইতে অন্প লই স্ব স্ব শীতিভাঁজন 
খিষ্তদিগের গৃহে যায় এবং তন্তৎস্থীনে অন্নগ্রহণ করে। মহারাজ, প্রীতির মত রম আর লাই। যেখানে প্রীতি 
গাই, দেখানে চতুর্মধূর দিলেও তাহ! প্রীতিপ্রদত্ত শ্ঠামাকঞ্তক্তের ম্যায় রসনাতৃপ্তিকর নহে। পুরাকালে 
গণ্ডিভদিগের রোগ হইয়াছিল, গঞহুলের রাজবৈদ্ত 1 তীহীদের চিকিৎসা করিয়াছিলেন, কিন্ত রৌগের উপশম 
করিতে গাঁরেন নাই। কিন্ত সেই পঙডিতের1 ষখন আগনাঁতের প্রীতির গাত্রের নিকট গমন করিয়াছিলেন। তখন 
সেখানকার লবণহীন নীবারশ্ঠামাকের যযাগুই অনবণ, জনগাত্রমিক্ত শাকের সহিত পাঁন করিয়া ভীহারা 
নীয়োগ হইযাছিলেল।” অনন্তর কোশলরাজের গরর্ঘনাধ তিমি সেই অভীত কথ! আরম করিলেন £--] 

পুরাকালে বারাণমীরাজ ত্রহ্গদত্তের সময়ে বৌধিদন্ত কাণীরাজ্যের এক ব্রাঙ্ষণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তীহার নাঁম হইয়াছিল কল্পকুমার। বর়ঃগ্রাপ্তির পর তিনি তক্ষশিলায় গিরা 
সর্কশিষ্পে পারদপ্নিত! লাভ করেন এবং তাঁহার পর খাষিগুব্রজ্য] গ্রহণপুর্বক গৃহত্যাগ করিয়া যাঁন। 

তৎকালে কেশবনামক এক তাঁপস গঞ্চশত তাপসের আচাধ্য ছিলেন এবং শিষ্যগণপরিবৃত 
হইয়া হিমবন্ত প্রদেশে বাস করিতেন। বৌধিসব তাহার নিকটে গমন করিলেন এবং সেই 
প্ধশত অন্তেবাসীর শ্রেষটস্থান প্রাপ্ত হইলেন। তিনি কেখব তপন্থীর হিতকাঁমনা করিতেন এবং 
তাহাকে বড় তাল ঝামিতেন। তীহাদের উভয়ের মধ্যে গাঁ ভ্রীতির সঞ্চার হইল। 

এইরূপে কিদ্ৎকান অতীত হইলে কেশব সেই সকল তাপস মঙ্গে লই! লবণ ও অল্লসেবন 
করিবার অভিগ্রায়ে বারাণদীতে উপস্থিত হইয়া রাজকীয় উদ্যানে ঝাত্রি যাপন করিলেন এবং 
পরদিন ভিচ্মার্থ নগরে প্রবেশ করিয়া ব্ীজঘারে উপস্থিত হইলেন। রাজ খধিগণকে দেখিয়। 
তীহাদিগকে ডাঁকাইনেন, নিজের গৃহেই তৌজন করাইলেন এবং তীহাঁদিগকে অঙ্গীকীরাবন্ধ 
করিয়া উদ্ভানে বাদ করাইনেন। 

অতঃপর বর্ধাকান অতীত হইনে কেপব রাজার নিকট বিদাত চাঁহিলেন। রাজা বলিলেন, 
বিত্ত, আগনি এখন অতি বৃদ্ধ হইয়াছেন, আঁপনি আমার আশ্রয়ে অবস্থিতি করুন; যুবক 

৬ নীবার-্বনাত্রীহি, বনজযাহা। 
ভেলজ্মকুল'। ই: ভিম ভিন্ন চিকিৎসক কিবা ভিন্ন ভিন্ন রঃ পরি বৃধতে হইবে, তি দির বনি গাম দা? ০০০৮ 
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তপস্থীদিগরকে হিদবন্তে গাঠাইয়। দিন।” বেশ, তাঁহাই হউক” বলিয়া কেশব জোর্ট অন্তেবাদীর 
(বোধিসত্বেব) সহিত শিষ্যদিগকে হিঘবন্তে পাঠাইলেন এবং নিজে একাকী বারাণদীতে রহিলেন। 
কল্প হিমবন্তে গিয়া তপম্বীদিগের দহিত বাঁ করিতে লাঁগিলেন। 

এদিকে কেশব কন্পেব বিরহে উৎকন্টিত হইলেন; বল্পকে দেখিবার জন্য ভীহার এত 
আকাজ্জা জন্মিন যে, তিনি নিদ্রাঙ্ছথ হইতে বঞ্চিত হইলেন। অনিভ্রাবশতঃ তিনি তুদরব্য 
উত্তমরূপে পরিগাঁক করিতে পারিলেন না, তন্নিবন্ধন রক্তামাঁণয় বোগে আক্রান্ত হইলেন, তাহার 
উদরে ভয়ানক বেদন! জন্মিল। রাঁজ| পঞ্চ বৈদ্ধকুল লই তাঁহার সেবাশুশ্রা করিতে 
লাগিলেন , কিন্তু তাহাঁতেও রোগের কিছুমাঁর উপশন হইল লা। 

তখন কেশব বাঁজাকে বলিলেন, “মহারাজ, আঁপনি আমার মরণ ইচ্ছা করেন,ন! আঁঝোগ্য 
কামনা করেন? বাজ! বলিলেন, “নে কি ভান্ত ? আনি আপনার আরোগ্যই চাই ।” তাহ! 
হইলে আমাকে হিঘবস্তে পাঠাইয়। দিন।» ““আঁচ্ছা, ভদত্ত, তাহাই করিতেছি।” রাজা নাবা- 
নানক অমাত্যকে বলিলেন, “ভস্তকে লইয়া কতকগুলি বলেচর স্মাভিব্যাহারে হিমবস্তে যাও ।” 
নারদ কেশবকে মেই ভাবেই হিমবস্তে লইয়। নিক ্রতিগমন করিলেন। 

কল্পকে দেখিবাঘা্ত কেশবের মানসিক রোগ গ্রশমিত হইল) তাঁহার উৎকঠাঁও বদি 
গেল। কল্প তীহাকে লব্ণহীন, অমিদ্ধ, জলমাত্রমিক্ত পল্রের গহিত শ্যাগাক ও নীবারের 

যবাগু খাইতে দিলেন) আঁশ্র্ষোর বিষয় এই যে, এ পথ্য লেবন করিবামাত্রই তিনি রক্তামাশয 
হইতে অব্যাহতি পাইলেন। 

জতঃপর কেশব কেমন আঁছেন জানিবাগ লিমিত রাজ! নার?কে পুনর্বাব হিমবস্তে গ্রেরণ 
করিণেন। নার? গিয়। দেখিলেন, কেখব আকোগ্য লাভ কবিয়াছেন। তিনি কেশবকে জিজ্ঞাস! 
করিলেন, “ভাত্ত, বারাণনীরাজ গধ বৈদাকুল লইয়াও আপনাকে বোগনুক্ত কবিতে পারেন 
নাই? কল্প আপনার কিরূপ চিকিতৎম! কবিয়াছেন?/ এই প্রগ্ন করিবার কালে নারদ পিয়- 

লিখিত গাঁথা ঝলিলেন £-- 
নরনাথ কাপিরাজ ,+-শকতি বাহার. আছে সর্কারনৌরথ পুর্ণ করিধার, 
ছাঁড়ি ভারে ভগবান্ কেশবের প্রীতি কণের আশ্রমে কেন করিতে ঘদভি? 

ইহা শুনিয়। ফেশব বলিলেন ২০ 
সয রমণীয় হেথা) দেখ, তরগণ ফেখন সুস্থদ ধন ধরে বিতরণ । 

ভাতোহধিক হ্মধুর কলের আনাপ সতভ, নারদ, হরে আমার মন্তগ। 

“কল্প আমার তৃপ্তির জন্য অলবণ, অমিদধ, জলমাত্রলিক্ত পর্ণ এবং শ্তামাক ও নীবারের 

ববাগু পান করাইয়া থাকেন, তাহাঁতেই আমার শরীবেৰ ব্যাধি উপশমিত হইয়াছে। আমি 
আরোগ্য লাভ কবিগাছি।” নারদ বলিলেন £-- 

রাজনযে তৃপ্ত ধার হইত প্লগনা 
সমাংস শালির অঙ্গ কবিয়া ভোজন, 

এবে তিনি হা!মাক নীঝ।র অলবণ 
খেয়ে কি আবাদ পান বুঝিতে পারি ন। 

ফেশব ধলিলের ২৮ 

সাহু কিংবা হাদহীন, অল থা অধিক, প্রীতি যদি নাহি থাকে, নে খাদ্ধেরে ধিকু। 

শ্রীতিই পরম বন, পরশে ইহার সব খাঁগে গাই আমি আহাদ গুধার। 



৩৪৭--অয়ঃকূট-জ।তক। ৮ 

এই কথা শুনিয়৷ নারদ রাজার নিকট প্রতিগমন করিলেন এবং কেশব যাহা যাহা বলিয়া- 

ছিলেন, তাঁহা নিবেদন করিলেন। 
[সমবধান--তখন আনন্দ ছিলেন সেই রাজা; সাবিপুত ছিলেন নারদ; বকত্রন্ধ * ছিলেন কেশব এবং 

আমি ছিলাম কল্প।] 

৩৪৭-অম্সঃহ্ুউ-জাতক। 

[শান্ত। জেভবনে অবস্থিতিকালে নে।কৌত্বর-চরিতদন্বন্ধে এই কথ! বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমনবন্ত 
মহাকৃষ-জাতকে (৪৬৯ ) বলা হইবে ।] 

পুরাকালে বাবাঁণসীবাজ ব্র্মাত্ের সময়ে বোধিসব তীহার অগ্রমহিধীর গর্ভে জন্মগ্রহণ 
কবিয়াছিলেন। বয়ংপ্রাপ্তির পর তিনি সর্ধশিল্পে বৃৎপত্তি লাঁত কবেন এবং পিতীর মৃত্যুর পর 
বাঁজপদে এ্তিঠিত হইয়া! যথ।ধর্্গ্রজাপালনে প্রবৃত্ত হন। 

তখন লোকে মঙ্গলকামনায় দেবার্চনা করিত এবং বন্থ ছ।গ, মেষ প্রভৃতি বধ করিয়৷ দেবতা- 

দিগকে পূজা দিত। কিন্তু বোধিমত্ত ভেরীবাঁদন্ঘাব! ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, কেহই প্রাণি- 
হত্যা করিতে পারিবে না। 

যক্ষের! মাংসবলি হইতে বঞ্চিত হইয়া বোধিসত্বের উপর জুদ্ধ হইল; তাহাঁবা হিমবস্ত প্রদেশে 
যক্ষমতা করিয়া এক অতি দুবাচার যক্ষকে বোধিসত্বের প্রাণব্ধার্থ প্রেবণ করিল। এই 

ুরাত্থা গৃহচড়ার ন্যায় গ্রকাঁও এক জলন্ত লৌহখণ্ড লইয়! তাহারই গ্রহারে ঝোধিসত্বকে নিহত 
করিবে, এই অভিপ্রীয়ে রাত্রিব মধ্যম যাম অতীত হইবামাত্র বোধিসত্তেব শিয়বে আমিয়া দাভাইল। 
এই সময়ে শক্রেব আসন উত্তপ্তভাঁব ধারণ করিল। ইহার কারণ চিন্তা করিয়। তিনি সেই 
ব্যাপার বুঝিতে পারিলেন এবং বন্ত হস্তে লইয় যন্দেব উপরে আসিয়! দড়াইলেন। বৌধিপৰ্ 

যক্ষকে দেখিয়া তাবিলেন, “এ এখানে দীড়াইয়া কেন? এ আমাকে রক্ষা করিতে আসিয়াছে, 
না মারিতে আদিয়াছে?” তিনি বক্ষে সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হই গ্রথম গ্রাথা বলিলেন :_- 

গৃহের চূডার মত প্রকাও নৌহের খওড লয়ে শূন্যে কেন দীড়াইয।? 
রদ্ষিবে কি খোকে তুমি? অথব| ভেবেছ মনে দঙীঘাতে বেলিবে মানিয|? 

বোধিমন্ব ধঙ্কেই দেখিতেছিলেন, তিনি শক্রকে দেখিতে পান নাই; যক্ষ কিন্ত শক্রের 
ভয়ে তীহাকে গ্রহার করিতে পাবিতেছিল না। সে ঝোধিসত্বের কথ। শুনিয়া বলিল, “মহারাজ, 
আমি তোমার বক্ষার জন্য এখানে আদি নাই , এই জনন্ত অযঃকুটের আঘাতে তোমাকে নিহত 
করিবাব উদ্দেশ্যেই আসিয়াছি। কিন্তু শক্রের ভরে প্রহার কবিতে পাঁরিতেছি না” এই ভাব 
সুম্পটট করিবাব জন্য সে দ্বিতীয় গথ! বলিল £ -- 

ভোমার বধের তরে রামের দূত হ'য়ে আগমন এখানে আগার ; 
কিন্ত শত্রু দেববাঁজ রক্ষিছেন নিজে আমি) তাই গির অক্ষত তোমার। 

ইহা শুনিয়া বোৌধিমত্ব অপব দুইটী গাথা বলিলেল £-. 
দেবেন, হুজার গতি, দেবলৌকে রাজ্য ধীর, হি রক্ষা করেন আঁমীয, 
গঙ্ুক পিশীচগ্রণ, আসুক রাদ্দম যত, মুন গোর ভয় নাহি পায়। 8820 38982 85555557485151544িতিি 

* বকতুদধ--্রনালৌকবাঁধী অগ্ততম দেবতা। ইনি অনিত্যত্ স্বীকার করিতেন ন! , অতংগর বুদ্ধ ইহাকে 
বিচারে গরাণ্ত কবিযাহিলেন। [বকত্রন্দ জাতকের (৪০) শ্রতাৎপ্রবনতবরষ্টব।] 

1 যৌদমতে শহর স্ত্রীর নান হুজা এবং মেইজন্য শত্রের নামান্তর হুজাম্পতি। 



৮৮ চতুর্দিপাত। 

বুস্তাও* গাংশুপিশী5 বহ্রক্দে। ভূতপ্রেত। পারে যত করুক গর্জন 
উৎপাঁদিয়] মহাভীতি; . তবুতীর| সঙ্গে মোর যুধিতে না সমর্থ কখন। 

যক্ষকে বিদূরিত করিয়া শক্ত মহাসত্বকে উপদেশ দিলেন এবং বলিলেন, “মহারাজ, আপনার 
কোন ভয় নাই, এখন হইতে আমি আপনাকে রক্ষা করিব। আপনি নির্ভয়ে থাকুন 
অনস্তর তিনি শত্রুলোকে প্রস্থীন করিলেন। 

[ বমব্ধাদ--তখন অনিকদ্ধ ছিলেন শক্র এবং আমি ছিলাম সেই বাঁরাণদীরাজ।] 

৩৪৮” অন্পপ্যনজাতক্ । 

[কোন যুবক এক ঝুল! কুমারীর প্রলোভনে পড়িযাছিল।; তছুগলদ্ষ্যে শান্ত! জেতধনে অবস্থিতিকা্ে 

এই বথ! বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বন্াখুল্ননাবদকা্তপ-দাতকে ( ৪৭৭ ) বল! হইবে ।] 

পুরাকালে বারাণদীবাজ ত্রক্ষদত্তের সময়ে বোধিসত্ব ব্রাঙ্গণকুলে জন্মগ্রহণপুর্ধবক তক্ষশিলায় 
গিয়া সর্বশিল্পে পারদর্শিতা লাভ কবিয়াছিলেন। ভার্য্যার মৃত্যু হইলে তিনি পুত্রকে সঙ্গে লইয়া 
খষিপ্রত্রজ্যা। গ্রহণ করেন। তিনি হিমবন্ত প্রদেশে অবস্থিতি করিতেন এবং পুত্রকে আশ্রমে 
রাখিয়া নিজে বন্যফলাদি আহরণের জন্য বাহিরে যাইতেন। 

একদিন দস্থ্যরী কোন প্রত্যন্ত গ্রাম আক্রমণপুর্বক কতকগুলি লোক বদী কিমা 
লইয়! যাইতেছিল। বন্দীদিগেব মধ্যে এক কুমারী পনায়ন করিয়া বোধিসত্বেৰ আশ্রমে প্রবেশ 
করিল এবং তাহার হাবভাব দেখিয়া! বোধিসের পুত্র প্রনুন্ধ ইইল। সে যুবককে শীলত্ষ্ট করিয়া 
বলিল, “চল আমরা এখান হইতে যাই।” যুবক বলিল, গ্বাবাকে আমিতে দাও তীহাকে 
দেখিয়া যাইব।” "আচ্ছা, তীহাকে দেখিয়াই যাইবে।* ইহ! বলিয়া কুমারী আশ্রমের বাহিবে 
গিয়া পথের মধ্যে অবস্থিতি করিতে লাগিল। 

বোধিমত্ব আশ্রমে ফিরিলে তাহার পুক্ত প্রথম গাথা বলিল $_ 
বন ত্য গ্রামে আমি চলি যদি যাই, বল, পিতঃ, দয় করি, তৌমাঁয় শুধাই, 
কি চরিত্র, কি আঁকার দেখিয়া লোকের মিশিব মিত্রের মত সঙ্গে তীহাদের ? 

বোধিসত্ব পুত্রকে উপদেশ দিবার নিমিত্ত তিনটী গাথা বলিলেন ২ 

তাহার হইবে তুমি বিশ্বানতজল, 
বিশ্বানের পাত্র হাতে যে চায় তোমার, 
শুনিতে তৌমার কথ! যার আকিঞ্চন, 

2 তথ অপরাধে ফ্লৌধ ন। উপল যার। 

কাঁধগনোবাকে) তব অনিষ্ট-কমনা ভ্রমেও তোমার যেই কথন(ও) বরে' না, 

করিবে নির্ভয়ে তারে হাদয় অর্পণ, যখন যাইবে তুমি ছাঁডি এই বন। 

হরিস্রীবর্র মৃত অনুরাগ যার এই আছে, এই নাই, মে লয় তোমার 
মিশ্রতার উপযুক্ত ; মর্কটের প্রায় ভাহার চঞ্চল চিন্ত নান দিকে ধায়, 

 কু্তাও-দেবযৌনিবিশেধ। “কুদ্তমন্তররহস্সন্গ। মহোদরা যক্ষা” 
+ পাংগুপিশাচ- পুরীধাশি প্রেত , ইহাদের জঠর ওহীর তায় বৃহৎ, অথচ মুখ হুচীবৎ সন্ীর্ঘ কাজেই 

ইহাদের কখনও ক্ষুমিবৃত্তি হয় ন!। 
£ 'ুলা' শৰের ব্যাথা! খু্ননারদকাগ্তগ-জাতকের (৪৭ ) বর্তমান বন্তাতে দেখা যায়। মেখানে টীকাকার 

হলিযাছেন, থুল কুমারিক1 বিলে ছুলানী কুমারিক। থুঝায নাঃ যে কুমারী পঞ্চবিধ কামগ্ুণে পূর্ী, তাহাকে সন! 

বলযায়। এখানে স্থূল শষ ইংরাজী ০০৪5৩ পনের ভু্যর্ঘবাচক। 



৩৪৯স্্সদ্ধিভেদ-জাতক । ৮৯ 

ক্ষণে তুষ্ট ক্ষণে কষ্ট, এমন লৌকের মংসর্ণে বিগদ, বত্স, ঘটে মানবের । 
ভ্াজিবে এবপ বন্ধু অতি লাবধানে ; যদিও থাকিতে হয জনহীন স্থানে। 

ইহা গুনিয়া ভাগসকুমার বণিল, “পিতঃ, এই সকল গুণসম্পন্ন লোক আমি কোথায় গাইব? 
আমি কোথাও যাইব লা; আপনাব নিকটেই থাকিব।” অনন্তর সে প্রতিনিবৃত্ত হইল। 
অতঃপর বোধিসত্ পুত্রকে কৃতস্স-পরিকর্ধ শিক্ষা! দিলেন এবং উভয়েই অপরিহীন ধ্যানবনে প্রন" 
লোকবাঁসের উপযুক্ত হইলেন। 

[ সম্বধান-তখন এই যুবক এবং এই কুমারী ছিল সেই তাঁপসকুমার ও মেই কুমারী, এবং আমি ছিলাঁয় 

সেই ভাপদ।] 

৩৪৯-সন্ষিভিদ-জাতক্ক। 

[শান্ত। জেভবনে অবস্থিতি করিবার কাজে পৈশুন্যপিক্ষাগদ সম্বন্ধে * এই ধা বলিয্লাছিলেন। একদ, শান্তা 
গুনিতে গাইলেন যে, বড় বরগীর তিক্ষুর| পরের নিন্বাবাদ সংগ্রহ করিযা বেডায়। তিনি বড়বগীযদিগকে ডাকাইয়া 
জিজামা করিলেন, “যে নকল ভিক্ষু দূল ভাঙ্গাভাঙ্গি ও কলহ ভালবাসে, এবং যাহারা বাগৃবিতগাঁপরায়ণ, তোমরা 
ভাহাদের সন্বন্ধে দিন্দাবাঁদ সংগ্রহ করিয়। থাক, নেজন্য যেখানে বিবাদ ছিন না, সেখানেও বিবাদ জন্মে এবং একবার 
অন্সিনে ভাহা উ্তরোত্তর বৃদ্ধি গাঁধ ' একথা সত্য কি” বডবর্গীঁষের! বলিল, "ই ভদত্ত, একথা! মিথ্যা নহে।" 
তখন শবন্তা তাহাদিগকে তৎদন! করিয়া বলিলেন, “ভিক্ষুগণ, পিশুন বাকা তীক্ষ অমির প্রহা'রমদৃশ , দৃঢ় বিহ্বামও 
ইহা দ্বারা নিমেষের মধ্যে উচ্ছিনন হইয়া যায়; যে ইহাতে কাণ দেয়, সে নিজের বন্ধুত্বের মুলে কুঠারাঘাত করিয়া 
মিংহ ও বৃষের দশ! প্রাপ্ত হয।* অনন্তর তিনি দেই অতীত কথা আরস্ত ফরিলেন +- ] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রন্দদত্তের সময়ে বোধিসবব তাহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, 
এবং তক্ষশিলায় গিয়া কৃতবিদ্ক হইয়াছিলেন। পিতার মৃত্থুর পর তিনি নিজেই যথাধর্ম রাঙা 
কবিতেন। 

একদা এক গোপালক অরণামধ্যস্থ গোশালায় গরুগুলির রন্মণাবেক্ষণ করিয়া ফিরিবার 
কানে অনবধানতীবশতঃ একটা গিণী গবীকে ফেলিয়া! আমিম্াছিল। এই গবীর সহিত 
একটা সিংহীর বন্ধুত! জস্মিল। তাহার! দৃঢ সথ্যবন্ধানে বন্ধ হইয়া এক সঙ্গে বিচরণ করিত। 
কিয়ংকান পরে গবী ও সিংহী উভয়েই এক একট! শাবক প্রসব করিল। এই শাবক 
ছুইটীর মধ্যে কৌনিক মিত্রতাঁবশতঃ প্রগাঢ বন্ধুতা জন্মিল; এবং তাহার! একত্র বিচরণ করিতে 
লাগিল। অনন্তর এক বনেচব এই প্রাণিদ্বরের মিজ্রতা লক্ষ্য করিল। সে বনজাত নানাবিধ 

ব্য লইয়া বারাণসীতে গেল এবং বাঁজাকে সেই সমস্ত উপহার দিল। বাঁজ! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
"সৌম্য, বনে কিছু আশ্চর্য দেখিতে পাইলে কি?” বনেচর বনিল, প্মহারাজ, আর কিছু দেখি 
নাই। কিন্তু এক সিংহ ও এক বৃষের মধ্যে অপূর্ব বন্ধুত্ব দেখিয়া বিশ্মিত হইয়াছি। তাহার! 
এক সঙ্গে বিচরণ করিয়। থাকে » বাজ! বলিলেন, গ্যদি তৃতীয় কৌন প্রাণী ইহাদের সঙ্গে মিলিত 
হয়, তাহা হইলে ভদ্নের কারণ হইবে। যখন দেখিবে তৃতীয় কোন প্রাণী আসিয়া! জুটিয়াছে, 
তখন আমার মংবাদ দিবে।* এযে আজ্ঞা মহারাজ 1” 

বনেচর বারাণসীতে গেলে এক শৃগাল সিংহ এবং বুষের পরিচর্যার প্রবৃত্ত হইয়াছিল। বনেচর 
অরণ্যে ফিরিয়া ইহ! দেখিতে পাইল এবং ভৃতীর এক প্রাণী যে আমিনা জুটিরাছে, রাজাকে এই 
কথা জানাইবার জন্য আবার নগরে গেল। 

ক গৈশুগ্ক--গরলিলা, পরের গ্রানি রটনা! করিবার অভ্যাস । 

১২ 



৯৪ চতুর্নিপাতি। 

এদিকে শৃগাল চিন্তা কবিতে লাগিল, “সিংহ্মাংস ও বুষমাংস ভিন্ন অন্য এমন কোন 
মাসই নাই, যাহা আমি না খাইয়াছি। এখন এই ছুইটা জন্বর মধ্যে বিবাদ ঘটাইয়া ইহাদের 
মাংস খাইব। এই সন্ক্ করিয়া সে উভয়ের কাণেই, “ও তৌমার সম্বন্ধে এই বখ! বণিয়াছে? 
এইবপ গুনাইতে প্রবৃত্ত হইল এবং অচিবে উভগ্নের মধ্যে কলহ্ জন্মাইয়। উভয়কে মধ্ণদশায 
আনয়ন করিল। 

বনেচর গ্রিরা বারাণনীবাজকে বণিয়াছিল, “মহারাজ, তাহাদব সঙ্গে তৃতীয় একট অন্ত 
আনিয়া ভুটিগাছে।” রাজ! জিক্তীসা কবিযাছিলেন, পক সে?” 'শর্ধাল, মহাবাজ।” দসে 
উভয্নের বন্ধুত্ব বিলাখ কবিয়া উভগ্নকেই নিহত করাইবে। আমরা গিয়! দেখিব, সেই দুইটা 
জন্তই মরিরাছে।» ইহা বলিয়। বাঁজা রথারোহণে বনেচর-গ্রদণিত পথে গিয়া! দেখেন, তাহারা 
পরম্পব কলহ্ করিয়া মারা গিয়াছে এবং শৃগাল পরমপরিতোযহকারে একবার সিংহের, একবার 
বুষের মাংস থাইতেছে। ছুইটা জন্তই মবিয়াছে দেখিয়া ব্রীজ রথে বসিয়াই সাঁবথিকে সন্বৌধন- 
পূর্বক এই গাঁথাগুলি বলিলেন £-_ 

নিংহের যে খাদ্য তাহ বৃষে কভু ভদ্দণ না করে ? 

মিংহে মিংহী, বৃষে গবী জবি বানের ঙবে। 
যে যে হেতু কলহের উদ্ভব হইয়! থাকে প্ীঘ, 
কিছুই ত দাঁধারণ ইহাদের দেখা নাহি যাঁয়। 

, তথাপি, সারধে, দেখ শৃগালের ধূর্তৃত৷ কেমন, 

/ একে অপবের কাছে নিন্দি করে বন্ধুত্ব ছেদন 
তীক্ষু অপিধারে খুখাঃ তাই বৃষ, আর পশুরাজ, 
পণুকুলে যে অধ্য, তারি খান্ত হইযাঁছে আম ! 

সদ্ধিভেদী পিশুনের খচন যে করিবে বিশ্বাম, 
মিত্রদোহে সে মূর্থের ঘটিবে অচিরে সর্বনাশ 
যে শয্যায় শুইয়াছে মহাঁবল এই পশুদ্বয, 

তাঁহাকেও নে শয্যায় শুইতে হইবে নিঃসংশয। 

কিন্তু বীরা বুধিমাদ্, সন্ধিভেদী জনের বল 
অতি অশ্রদ্ধেয় ভাবি ন|বরেন বিশাস কখন। 

এই হেতু ভাহীদের হয় বুথে জীবনযাপন, 
অকৃত্রিম মিত্রলাত, দেহ-অন্তে স্ববগে গমন। 

রাজা এই গাঁথাগুণি বলিলেন, এবং নিংহের কেশব, চর্ম, নখ ও দত্ত সংগ্রহ করাইয়া 
প্বাজধানীতে ফিরিয়া গেলেন। 

[বমবধান-শ্ডখন আমি ছিলাম সেই বারাণসীরাজ।] 
টি গঞ্চতন্ের 'মিত্রভেদ*দামক অংশে এবং হিতৌপদেশের “নৃহদ্ভেদ-নামক অংশে এই আখ্ায়িকাটাই 

বীদকখাবপে ব্যবহৃত হইয়াছে । তবে তত্তৎ গ্রকরণে সম্ষিভেদী ছিল দুইটা শুগীন--করটক ও দমনক ? এবং 
ফষলহে কেবল বৃষই নিহত হইয়াছিল। 

ঘর্ণারোহ্-জীতকে ( ৩৬১) দেখ খায়, শৃখ্থালের দুরভিগনধি বার্থ হইয়াছিম। 

২৩০০-ল্বতাপ্রস্জজাভিক্ত। 

এই দেবতাগ্র্থ উন্াসাতকে (৫৪৩) প্রদত্ত হইবে। 



জাভক্ক । 

পঞ্চ নিপাত। 

৩০১.-সশিক্ুগুল জাতক । 

[ এক অমাতয কোশনরাঞজের অগ্তঃগুর দূষিত করিধাছিল। শীন্ত| জেতবনে অবস্থিতি-কালে তাহীর বনবদ্ধ 

এই বথা বনিয়াছিলেন। ইহার বর্তমানবন্ত পর্বের বলা হইয়াছে।* ] 

এই আখ্যায়িকাতেও দেখা যায়, বৌধিসত্ব বারাণনীতে রাজত্ব করিতেন। ছুষ্ট অমাত্য 

কোশলরাজকে আনিয়া কাশীবাজ্য অধিকার করাইয়াছিল এবং বোধিসত্বকে বন্ধনাগারে 

নি্দিপ্ত করাইয়াছিল। কাশীরাজ ধ্যান উৎপাদনপুর্বক আকাশে পর্যঙ্কাদনে উপবিষ্ট হইয়া 

ছিলেন। তাহাতে চোরবাজেব দেহে দাহ জন্বিয়াছিল। চোররাজ তখন বারাণমীরাজের নিকট 

গিনা এই গাথ| বণিয়াছিলেন ঃ-_ 

দায়, পুত, অথ, রখ, মণিবুগ্ডলাদি আগরণ-- 
ভোগের ঘা ছিল তব, ইন্তগত আমার এখন। 
এমন শৌকের কালে কি হেতু না গাও কষ্ট মনে? 
বিস্তানিয় বল গুনি, এত ধৈর্য লভিলে কেমনে। 

ইহা শুনিয়া! বৌধিষত্ব নিম্নের গাথাগুলি বলিলেন ঃ-- 
কথন(ও) ভোগের বন্ত জীবদশাতেই চলি যাধ, 

/ কখনও বা ছাড়ি ভোগ, মৃত্যুমুখে পথে জীব, হায। 

হেরি আমি, হে বিষযী, অনিতাতা তোগীর এমন, 
উশ্বযাদিনাশ-শোকে অভিভূত হই না কথন। 

শুরু পক্ষে শশধর উদ! আকাশে বৃদ্ধি পায়, 

কিন্তু পুনঃ কৃষঃ পক্ষে ত্রমশঃ বিলীন হয়ে যাঁধ। 
যে ফৃর্ঘয মধ্যাহকালে অগ্নি বর্ষি দহে চরাচর, 
মায়াহ্ছে নিস্তেজ মেই পখে অণ্তাচলের ভিতর। 
করি আনি, হে অরাতি, মনে মূনে এই আন্দোলন 

ধ্থধ্যাদিনাশ শোকে অভিভূত হই না কখন। 

মহান চৌররাঁজের নিকট এইবপে ধর্মব্যাখ্যা করিয়া নিন্ননিখিত গাঁথাদুয়ে তীহার আচরণের 
গ্রতি কটার্ম করিলেন ₹-_. 

অলন গৃহস্থ, কামী, পরন্রাহীন প্রত্রাজক, আর 
».. ঘেবত) উভয় পক্ষ ন| জানিয়। করেন বিচার, 

পাণ্তিত অথচ ধিনি স্বভীব্তঃ ফোধপরায়ণ 
অসাধু বলি! সবে জানে এই পঞ্চবিধ জন। 

* হয় খণ্ডের শ্রেযোজাভক (২৮২) এবং তৃতীয় খণ্ডের একরাজ-াতিক (৩০৩) ভ্রব্য। ১ম খণ্ডের 

মহাশীলবঙ্জীতফের (৫১) অভীত বন্তও তুলনীষ। 



৯২ পঞ্চ নিপাত। 

উভয় পক্ষের কথা সাবধানে করিযা শ্রবণ 
ক্ষত্রিয় ভূপাল ধিনি, করিবেন বিবাদতঞন। 

রাজ! যদি সুবিচার করেন মতত স্থির মনে, 

কীর্তিবৃদ্ধি হয় তার; গুণগান করে সব্বজনে:& 

অনন্তর কোশলরাজ বৌধিসত্ের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবিলেন এবং তীহাকে রাজ্যে পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করিয়া! কোশলে চণিয়া গেলেন। 

[ নমবধানসতথন আনন্দ ছিলেন যেই কৌশলরাজ এবং আঁমি ছিলাম মেই বারাণসীরাজ। ] 

৩৫২-প্সজাত-জাতক্ষ । 

[কোন ভৃম্বামীর পিতৃবিয়ৌগ হইযাছিল; তাহাকে লক্ষ্য কিয়া লীস্তা জেতবনে অবস্থিতি করিবার মময়ে 
এই বথা বলিযাছিলেন। এই বাক্তি নাকি পিতার মৃত্যুর পর অবিরত গরিদেবন কিয়] বেডাইতেন ; কিছুতেই 
শোক দমন করিতে পারেন নাই। শীস্তা দেখিতে পাইলেন, এই বাজির শ্রোতা পত্তি-ফললাভের সময় আসিয়াছে। 
তিনি শ্রাবস্তীতে পিওুচযাপু্বক একজন অনুচর শ্রম্ণ সঙ্গে লইযা তাহার গৃহে উপস্থিত হইলেন। ভূস্বামী 
ভাহার উপবেশনের জন্য আনন স্থাপন করিলেন এবং তিনি উপবেশন করিলে ভীহাকে প্রণিগাতপূর্র্বক নিজে 

উপবিষ্ট হইলেন। শীস্ত। জিজ্ঞাসিলেন, "উপানক, তুমি কি শোক করিডেছ ?” উপাঁসক উত্তর দিলেন, “ই জানত, 
আমি শৌ়ে কাতর হইয়াছি।” শীস্ত! বলিলেন, “দেখ, পুরাকানে বিজ্তানে পণ্ডিতদিগের উপদেশ শুনিয়। মৃত 
গিতার জন্য শোক পরিহার করিয়াছিঘেন।” অনন্তর তূহ্বাসীর প্রার্থনায় তিনি নেই অতীত ফখ| আর্ত 
করিলেন ১] ৪ 

পুরাকালে বাঁরণনীরাঁজ ত্রদ্দদত্তের সদয়ে বোধিসত্ব এক তৃত্বামিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
গাহার নাম রাখ! হইয়াছিল সুজাতকুমার। তাহার বয়ঃপ্রাণ্তির পর তীহার গিতামছের 
মৃত্যু হয়। ইহাতে তাহার পিতা এত শৌকাভিভূত হইযাছিলেন যে, তিনি শ্মশান হইতে 
বৃদ্ধের অস্থি আহরণ করিয়া, উদ্যানে মৃতিকান্তুপ নিশ্মীপুরব্ক তাঁহার মধ্যে নিহিত 
করিয়াছিলেন। তিনি যধনই সেখানে বাইতেন, তখনই পারা দেই ভুপের পুজা করিতেন। 
তিনি অবিরত পরিদেবন কব্রিতেন এবং স্নান, অন্ুলেপন ও ভোজন ত্যাগ করিয়াছিলেন | রি 
বিষয়কাধ্যেও মন দিতেন না! 

বোধিম্ব পিতার এই দশ! দেখিয়। ভাবিলেন, 'দাদ! মহাশয়ের মৃত্যুর পর হইতে বাবা শোকে 
কাতর হুইয়। বেড়াইতেছেন , আমি ছাড়া আর কেহই ইহার চৈতন্য সম্পাদন করিতে গারিবে 
না। কোন একট! উপায় বাহির করিয়া ইহার শোকাপনোদন করিতে হইতেছে ? 

অনন্তর একদিন নগরের বাহিরে একটা মরা গরু দেখিয়া বৌধিসব্ব তূণ ও জল লইয়! তাঁহার 
সন্মুখে ্বাথিলেন, এবং পুনঃ পুনঃ "থাঁও, খাও, পান কর, পান কর” বলিতে লাগিলেন। সেখান 
দিয়া যে সকল লোক যাইতেছিল, তাহারা ইহ! দেখিয়৷ বলিল, “সৌম্য সুজাত, ভুমি কি 
গাল হইয়াছ যে মরা গরুকে ঘাস ও জল দিতেছ?” বোধিদ্ব তাহীদের কথায় কোন 
উত্তর দিলেন না। এই নকল লোক তীহার পিতার নিকট গিয়া বলিল, "আপনার ছেবে 
পাগল হইয়াছে , মে একটা মরা গরুকে ঘাদ ও জল থাওয়াইবার চেষ্টা করিতেছে।” ইহা 
শুনিয়া তূম্বামীর পিতৃশোক দূরে গেল এবং পুত্রশৌক উপস্থিত হইল। তিনি তাভাতাড়ি 
সেখানে িষ্না। বলিলেন, প্বাবা স্থজাত, তুমি ত পণ্ডিত। তুমি কেন মর! গরুকে ঘান ও 
জল দিতেছ? 

* এই গাথা দুইটা রথলটুঠিজাতকেও (৩৩২) দেখা! যায়। 



৩৫৩--ধোলসাথ-লাতক । ৯৩ 

বুড।গ্রক এটা গিয়াছে মরিয়া , তবু কেন তুমি ইহীর লাগিয়া 
কাটি কচি ঘাম,আনি তর করি করিছ প্রলাপ 'খাও খাও' বলি? 

অন্ন আর জলে মর! গকটার দেছে ন। হইবে প্রাণের সব্ণার। 

গালের মত বৃথ! এ প্রলাগ ক্র কি কারণ? বল মোর বাঁপ।” 

ইহা! শুনিয়া বোধিসত দুইটা গাথা বলিলেন £-- 
আঁছে মীথা এর, আছে প।কাথালি, কাণ ছুইটায়(ও) হযনি ক হীনি, 

তাই মনে হয় গরুটা। উঠিযা, হে অবোধ পিতঃ, বেডাবে চরিয়!। 

পিতামহ মোর গিয়াছেন চলি, শির, হস্ত, গাদ তীহার সর্লি 

হইয়াছে ভন্ম , তবু সগগাশে রোদন আপনি করেন কি আশে? 
কাণ্ড আগনার বুঝিতে না পারি! কে বড পাঁগণ, দেখুন বিচারি। 

ইহা গুনিয়া বোধিমত্ের পিতা! ভাবিতে লাগিলেন, “আমার পুত্র পঙ্ডিত; ইহলোকের ও 

পরলোকের ক্কতা সমন্তই ইহার জানা আছে। আমাকে প্রবোধ দিবার জন্যই বাছা এই কাজ 
করিয়াছে। অন্তর তিনি বলিলেন, প্বংস সুজাত, তুমি প্রজাবান্ঃ সমস্ত সংস্কারই * যে 
অনিতা, তাহ! আমি বুঝিয়াছি। আমি এখন হইতে আর ধোৌক করিব লা। তোমার মত 
পু্রই পিতার শৌকীপনোদন করিতে গারে। 

ঘৃতপুষ্ট অগ্নি সমিলসেচনে 

অচিরাৎ যথা হয় নির্ববাপিত, 

হাদযের বাধ! উপদেশদানে 

/ করিয়াছ সেই মত প্রশমিত। 

শোকশলা মৌর হৃদয় মাঝারে 

প্রবিষ্ট হইয়া দিতেছিল ব্েশ; 
উপদেশদানে উদ্ধীরিলে তাঁরে ; 

পিতৃশোক মোর হইল নিংশেষ। 

শুমিয়। তোম!র বচন, সুজাত, শৌকশল্য মোর হ'ল অপগত। 

আবিলত! এবে গিয়াছে খুচিয় । বান্িব না আর পিতারে প্মরিঘ!। 

প্রজ্ঞ! আর দয়া যাহার ভূষণ, মে করে আলোর শোকাপনোদনঃ 
করিলে যেমন, হ্জীত, পিতার বুধ হতে শৌক-পলোর উদ্ধীর |” 

[ হইকগে ধর্মদেশন করিয়। খান! সত্যমমূহ ব্যাথ্যা। করিলেন । তাঁহা শুনিয়! নেই ভূম্বাসী আোডাগাত্তফল 
শরাপ্ত হইলেন। 

মমবধান- তখন আমি ছিলাম হুজাত।) 

২৩০৩-প্োললাহখশজী ভব 11 র 

[শান্তা শিশুমারগিরির সশ্রিহিত ভেষকল|বনে অবস্থিতি করিবার সমযে নীভকুমীর বোধির মন্বদ্ধে এই কথ! 
বলিঘাছিল্গেন। বোধি উদয়নের পুত, তিমি এই সময়ে শিশুমারগিরিতে বাঁ করিতেন। তিনি শিল্পনিপুণ 
»একলন বন্ধকীফে ডাকাইয়। কৌকনদ নামক একটা প্রানাদ নির্াণ করাইয়াছিলেন। তাহার আলা ছিল যে, 
আমান যেন অগ্যাগ্ ঝজাদিগের পরানাদের মত না হয়। কিন্ত পাছে শিল্পী অন্য কোন রাজার জস্তও এতাঁদুশ 

* সংস্কার ষোর অর্থ ৯৬ পৃষ্টের পাঁদটাকায ব্য । 
1 এই জাতকের 'ধোননাথ' নাঁদ কেন হইল, বুঝা যায় ন]। র্থ গাঁধাতে 'ধৌনসাথ হখ্রোধ শফের 

বিশেধণবগে ব্যবহৃত হইছে এবং টাবাকার অর্থ করিয়াছেন 'গত্থটসাথ লগ্রন্ততশাথ (৯11. 50620178 
চ7800855)7 কিন্ত 'যোল' পের অর্থ যে কিরূপে 'প্রত্ত ত' হইল, তাহা কোথাও বলা হয় নাই। 



৯৪ পঞ্চ নিপাত : 
পিপি 

প্রাসাদ নির্মাণ করে, এই ঈর্ষা তিনি হতভাগোর চক্ষু ছুইটা উৎপাটন করিয়াছিলেন। এই নৃশংস বাঁপার 
ক্রমে ভিক্ুদিগের জাঁন-গৌঁচর হইন। তাহারা একদিন ধর্খসভায় এ সন্ধে বলাবলি করিতে লাগিলেন, 
“শুনিয়া, ভাই, বোধিরাজ এরূপ নিপুণ শিল্পীর চক্ষু দুইটা উৎগাটিত করিয়াছেন। অহ! তিনি কি নিষ্ঠুর, - 
নির্দয় ও ছুরীচীর।" এই সময়ে শান্ত! দেখানে উপস্থিত হইব! ভীহাদের আলোচাসান বিষয় জানিতে গারিলেন 

এবং বলিলেন, “কেবল এখন নহে, গুর্বোও এই রাজপুত্র অতি দিষ্টর, নির্দয় ও ছুরাচার ছিল ? কেবন এখন 

নহে, পুর্বোও এই গা এক সহস্র ক্ষজিয়েব চক্ষু উৎগাঁটিত করিয়াছিল এবং তাহাদিগের প্রাগসংহারপূর্বক 
দেবতাঁদিগকে মাংস বলি দিয়াছিল।” অনন্তত্র তিনি সেই অতীত কথা আরগ্ত করিলেন :--] 

পৃর্জাকালে বাঁরাণনীরাজ বরহ্ষণত্ডের সময়ে বৌধিসত্ব তক্ষশিলা নগরে একজন সুবিখ্যাত 
আচার্ধ্য ছিলেন। জদুদীগের ক্ষত্রিয় ও ব্রান্ষণ বালকের! ত্তাহার নিকট শিল্প শিক্ষা! করিত। 
বারাণসীরাজের পুত্র বরদত্তকুমারও তীহাঁর নিকট গিয়া বোত্রয় অধায়ন করিয়াছিলেন। এই 
রাজপুজ ম্বভাবতঃ নিষ্ুর, নির্দয় ও ছুরাচার ছিলেন। মহাঁসৰব অঙবিদ্যাগ্রতাবে তাহীর 
নিঠুরতী, নির্দয় ও ছুরাচারভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া ছিলেন, “দেখ বৎস, তুমি নর, নির্দয় 
ও ছরাচার। গার্যণন্ধ পথ্য চিরস্থায়ী ; সেই খবরের অপগম হইলে লোকে সাগরবন্গে 
ভগ্নপোতের ন্যায় নিতান্ত নিবাশরয় হইয়! পড়ে । অতএব তুমি নিজের কুস্বভাব ত্যাগ কর।” 
অনন্তর নিমলিখিত দুইটা গাথা দ্বারা তিনি রাজকুমীরকে উপদেশ দিয়াছিলেন ঃ-_ 

কুশল, মন্প্, শ্বাস্থা, মকলি অনিত্য ভবে। 
ঘটে যদি ভাখোর বিশ্ব, 

বিশাল সাগরবক্ষে ভগ্রগোত নাবিকের 
দশ! যেন নাহি হয় তব। 

4 বর্খননুরাগ ফল, শুভে শুভ, গাঁপে পাপ, 
নাহি এর কোন ব্যতিক্রম? 

যে যেমন বপে বীজ, সে তেমন পাগ ফল ;- 
প্রকৃতির অনজধ্য নিষম। &: 

ব্ধদত্তকুমার আচীর্ধযকে প্রণাম করিয়! বাঁরীণমীতে ফিরিয়। গেলেন) পিতার নিকট 
বিদ্তার পরিচয় দিয়! উপরাজ্য লীভ করিলেন এবং পিতার মৃত্যুর পর নিজেই রাজপণে প্রতিটি 
হইলেন। পিক্গিক-নামক এক নির্দয় ও নিটুর ব্যক্তি তাহার পুরোহিত হইলেন। পিঙ্গিক 
র্বর্যলোভে একদিন চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি যর্দি এই রাজা দ্বাব! সমন্ত জদুদীপের 
অন্ত সকল রাঁজাঁকে বন্দী করাইতে পারি, তাহ! হইলে ইনি একরাজ হইবেন এবং আমিও 
একরাজের পৌরোহিত্য কবিতে গারিব। অনন্তর ক্রমাগত চেষ্টা করিয়া তিনি রাঁজাকে নিজের 
গরামর্শমত কার্য করিতে প্রবৃত্ত করাইলেন। বাজা মহতী সেনা লইস যাত্রা করিলেন এবং এক 
রাজার নগর আক্রমণপূর্ববক রাজাকে বন্দী কবিলেন। এইবপে ক্রমে তিনি সমস্ত জদুদ্ীপের 
রাজত্ব আত্মমাৎ করিলেন এবং সহস্র ভূগাগপরিবৃত হইয়া তক্ষশিলা অধিকার করিবার উদ্দেশ্যে 

যাঁরা করিলেন] কিন্তু বোধিসত্য এই নগৰের প্রাকারাদির এরঁপ সংস্কার করাইস্লাছিখেন যে" 
ইহা শত্রুপক্ষের ছুূর্জেয় হইয়াছিল। 

বারাণসীরাজ গঙ্গাতীরে + এক বৃহ বটবৃগ্ের মূবে পটমগপ প্রস্তুত করাইয়া ও 
* দ্বিতীয গাখাটা চুলনন্িিক-জীতকেও (২২৭ ] দেখা যাঁয়। 
+ তদ্দশিলার খন! কোথায় £ বৌধ হয এখানে গঙ্গা শবে শুধু 'নদী" তিতা গঙ্গা শব্ের 

গরিবর্তে 'নদী' বসাইলেও জ্মঙ্গতি থাকে ন1। 



৩৫৩--ধোন্সাথজাতক | ৯৫ 
টিটি বরাত সারার 78883 984রভিটনী ডি রি 
উপরে চন্্রাতপ বিশ্যা করিয়া তাহার মধ্যে নিজের শয্য। রচনা কব্বাইলেন এবং সেখানে অবস্থিতি 

করিতে লাগিলেন। 
তিনি জনু্ীপের মহন রাজাকে বন্দী কবিয়াছিলেন, কিন্তু পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিয়াও তিনি 

তক্ষণিলা অধিকাৰ করিতে পারিলেন না। এইজন্ত একদিন তিনি পুরোহিতকে জিজাস! 
করিলেন, "আচার্য, আমি এতগুলি রাজা সঙ্গে আনিয়াও তন্দশিলা! অধিকাঁর করিতে অমমর্থ 
হইলাম; এখন কি কব যায়, বলুন।* পুবোহিত পরামর্শ দিলেন, প্মহারাজ, এই সহজ ধার 
চক্ষু ৎপাঁটন করুন, ইহাদেব কুকি বিদারণপূর্ক পঞ্চবিধ মধুর মাংস + লউন ) তাঁহা দ্বার! এই 
বটবৃদ্ষের অধিষাতরী দেবতার পুর্জা ককন, অন্রগুলি দ্বারা মালাৰ আকারে বৃক্ষটাকে বেষ্টন করুন, 
রক্তদ্বার৷ ইহার কাণ্ডে গধ্স্ুলিক দিন; তাহা হইলে অচিরেই আমাদের জয় হইবে ।* “এ অতি 
উত্তম প্রস্তাব, ইহা বলিয়া বাজা যবনিকার অন্তবালে মহাঁবল মনল্লদিগকে রাখিয়া দিলেন, 
রাজার্দিগকে একে একে ডাকাহিয়া নিম্পীড়ন দ্বারা নিঃসজ্ঞ কবাইলেন, তাঁহাদের চক্ষুগুলি 
উৎপাটন করাইলেন, তীহাদের প্রাণসংহারপূর্বক মাংস তুলিয়৷ লইলেন, দেহগুলি গঞ্গায় 
ভাঁদাইয। দিলেন, উক্তরূপে বৃক্ষদেবতীর পুজা কবিলেন, বলিদীনোপযোগী ভেরী বাঁজাইলেন এবং 
দ্ার্থ অগ্রসর হইলেন এই সময়ে নগরেব অষ্টালক হইতে একটা| যক্ষ আসিয়া তাহার একটা 
চক্ষু উৎপটিন কবিয়া চলিয়া গেল। ইহাতে তাঁহার মহ! ঘন্্রণা হইল) তিনি বেদনায় উদাত্ত হইয়া 
সেই বটবৃদ্ধের মূলে ফিরিয়া আিলেন এবং রচিত শযাায় উত্তানভাবে শুইয়া পড়িলেন। তখন 
একটা গৃধ একখানি তীক্ষাগ্র অস্থি গ্রহণ করিয়া এ বৃক্ষের উপর বসিয়। মাংস খাইতেছিল। 
মাংম খাইয়া সে অস্থিথানি ফেলিয়া! দিল; লৌহশুলে যায় 'তীক্ষ অস্থিব অগ্রভাগ রাজার 
বামচচ্ছুর উপর পতিত হইল; তাহাতে সেই চক্ষুও বিদ্ধ হইল। এতকাল পরে এখন বোধিসত্রে, 
বথা তাঁহার মনে পড়িল। তিনি বলিলেন, «গ্রাণিগণ বীজানুবপ ফলে ন্যায় কর্ানুৰ্প পরিণতি! 
লাভ কবে, আচার্য্য যেন বর্তমান ঘটন। প্রত্যক্ষ করিয়াই এই কথা বলিয়'ছিলেন। 

ঝুঝিলাম অর্থ তাঁর, আঁচার্ধা যে উপদেশ 
দিল! মম মঙ্গলকারণ £- 

“যাতে অন্ুতীপ হয়, এমন পাঁগের কাজ 
করিও ন! কভু বাছাধন।'? 

এই মেই বটবৃক্ষ, হবিস্তু ত শাখ। যায় 
রত করিলাম চনে চর্চিত, 

পিঙ্িকের কথা শুনি সহজ ক্ষতিয়ে আনি 
যার তলে বরিনু নিহত। 

যে দুঃখ গাইল তারা, নিজে ভোগ করিভেছি 
মেই স্থানে বমিয়। এখন, 

হাঁতে হাতে ফলিয়াছে আমীর পাপের ফল 
অনুতাঁপে দগ্ধ এবে মন।” 

শপ রঃ জা 
৫ ৬. ৫৯ 

* জীবদেহের গাচটা অঙ্গের মাংস মধুর বলিযা গণ্য। কিন্ত সেই গচটা অন্দ কি কি, তাঁহা নির্ণর করিতে 
পাঁরিনাম না। 

1 এই গাথাটা চু্নন্দিক-সীহকেও ( ₹২& ) দেখ যায় 



৯৬ গঞ্চ নিপাত 

এইবগে পরিদেবনপুর্বক তিনি অগ্রমহিষীকে ম্ম্রণ করিয়া! বলিলেন ঃ-- 
প্রেয়দী উর্বর, শ্যামা * প্ললিতধিলাসবতী, 

দেহি চননে চর্চিত 
হেরি তব, গরায় মালে সৌভারদ-খাখ। 

মলয় মারতে আন্দৌলিত। 

কোথা ব'লে এ সয়? মরিতে বসেছি আমি; 
ততোধিক থাঁভনা আমার, 

জীবনের অব্মানে তব মন্ত্রমুথখানি 
দেখিতে লা পহিগাম আঁ । 

এইরূপে বিলাপ করিতে করিতে রাজ! দেহত্যাগ করিলেন এবং নরকে পুনর্জন্ম লাঁত 
করিলেন। প্রথর্ালুন্ধ পুরোহিত তাহান্ে পরিত্রাণ করিতে গারিলেন না) পুরোহিতের 
নিজের ভাগ্যেও অ্ব্যলাভ হইল না। রাজার মৃত্যু হইলেই তাহার সেনা ছত্রতগ্ন হইয়া 
গলারন করিল। 

[বমবধাঁন--তখন বোধি গীরজকুমার ছিলেন সেই চোররাজ। দেবদত ছিল পিদ্িক £ এবং আমি ছিলীস মে 
নুবিখাত আঁচাধ্য।] 

৩০৪--উক্সগজাতিক্চ। 

[শা। জেডবনে অবন্থিতি করিবার সময়ে এক পু্রশৌকাতুব ভূম্বীমীকে উপনগ্্য বিয়া এই বখ| খধিয়া" 
ছিলেন। যে ব্যক্তি ভা]! ও পিতার মরণে নিতান্ত শোকাভিভূত হইয়াছিল? তাঁহার বৃত্তি, এবং এই 
জাতকের বর্তমান বস্তু একবপ। এই প্রসঙ্গেও শুনা যায়, শান্ত! পুর্ববৎ উত্ত তৃষ্থাদীয় গৃহে গিয়াছিলেন, এবং 
খধ্যন্তি তাহার নিকটে আসিঘ। প্রণিগাতপূর্বক উপবিষ্ট হইলে তাঁহাকে জিজ্ঞায়। করিয়াছিলেন, "তুমি কি 
শৌকার্ত হইযাছ?” ভূষ্থামী উত্তর দিয়াছিলেন, '“ভদপ্ত, আমার গুজের মৃত হওয়! ঘধধি আমি খেকে নিতান্ত 
কাতর হইয়াছি।” শান্তা বলিয়াছিলেন, “দেখ ভগ্র। হাহা ভঙ্গুর ভাহাই ভাঙ্গে, যাহা নধর তাহাই বিনষ্ট 
হুয। এবগ যিপযোগ যে কেধন থাক্িবিণেধের ব গ্থানবিশেষের ভাগ্যে ঘটে) তাহা নহে? নিখিল বিশ্ব, 
ভ্রিোকে $ এমল বেহ নাই, যে মরণুণীম নছে। এবগ কোন সংস্কারই ণ দেখা খায় লা, যাহ! চিরদিন একভাবে 
থাজ্িতে গারে। বধমাত্রেই মরণধর্শীর, মংক্কারমাত্রেই ভদুর। প্রাচীন পণডিতেরাও পুত্রের মৃত্যু হইবে, 
থা নথ ভাছার নাথ ছুই ভাবিয়। শোক করেন নাইি।” ইহ! বলিয়া শান্ত! উক্ত ভূষ্যামীর অনুরোধে সেই 
অভীত ৃত্তীন্ত বরণন করিয়াছিলেন 2." ] 

ভিউ রি কিট ডি হর রত 
* শ্যামা শব্টা বোধ হয় বিশিষ্ট অর্থে ব্যহত ২--দীতে সুখোষসর্ববাহী শ্রী তু হুখশীতলা। তণ- 

কাঁধনবর্মাভা মা রী শ্যাসেতি কথাতে ॥ 
+ অশ্বক-জাতকে (২*৭) মৃভ গৃ্থীর এবং সুলীত“জীতকে (৩৫২) মৃত পিতার অনা শোকের কথ! আছে। 

সুতরোদন-জীতকে (৩১৭) মুভজাতার জনা শোকের উল্লেখ দেখা খায়! 
$ 'অপরিমাণেহ্ চন্ববালেন--অদুংখ্য চতরবাহে। বৌদ্ধ সাহিত্যে চত্রবালগুলি মসতল বলয়! বর্ণিত? 

ইহার মধ্যভাগে মেক। প্রত্যেক চন্রধালের জন্য ঘতগ্র ছুধযা ও চন্ত্র নির্দিষ্ট আছে। বিশ্বে এইরূপ অনংখ] 
চর্জধাল বিস্যমান বহ্যাছে। 

৪ "তিন ভবে অর্থাৎ কাঁমভব, ঝগভব ও অরূপতব। ফামভব বলিলে কাঁমলোকে সঘা বুঝায়। ধাম 
লোক ১১ ভাগে বিভভ্ভ--৬টী দেবলোক, মনুযালোক, অন্নরলোক, প্রেতলোক, ভির্ঠগৃযোনি, ও নিরয়। 
গেষের চারটা 'অগায়' নাঁগে পরিচিত। ইহীয় পর বগর্দ্দলোক ইহ! ১৬টী অংশে বিভজ্ঞ। সর্ববোগরি 
চারিটা অনপত্র্গজনোক | 

পা সংস্থার-যাহ! কিছু জাত, যাহ। কিছু কারণ হইতে উৎপন্ন হইগ্াছে, সসন্তই সংস্কার লাঁমে বিদিত এবং 
সমন্তই অনিত্য। কেবল আকাশ ও নির্বাণ এই ছুইটী নিত্য। 'বঝ্ধে সংখার! অনিচ্চ'র্বসুৎগাদি 

ভদুরম্!। 
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পুর্নাকালে বারাণমীরাজ ব্রশ্মনত্রের লময়ে বোঁধিসত্ব রাজধানীর দ্বারসন্নিহিত এক গ্রামে 
বান্ষণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন] তিনি গৃহস্থাশুম অবলম্বনপূর্ববক কৃষিকার্ধয ছারা জীবিকা 
নির্বাহ রিতেন। তাঁহার এক পুর ও এক কন্ঠা, এই দুইটা সন্তান ছিল। পুক্রটা বল্ঃতরীপ্ত 
হইলে তিনি নিজেই অনুবগ কুল হইতে একটা কুমারী আনিয়া তাহীব সহিত বিবাহ দিয়াছিলে। 
বাড়ীতে একজন দামীও ছিল। ইহীকে লইয়! তীহার! ছয় জন এক বাঁটাতে থাকিতেন... 
বোধিসত্ব নিজে, ভীহার ভারা, পুত্র, কনা, পুত্রবধূ ও দাসী। এই ছয়টা প্রাণী অতি মন্ভরীত- 
ভাবে পরমন্থখে একত্র বাঁদ করিতেন। বৌধিসখ অপর পাঁচচ্গনকে ধর্ধদা এইবপ উপদেশ 
দিতেন $--"তোমরা যেবপ পাইবে, সেই মত দান করিবে, শীল ব্রক্ষা। কবিয়া চলিবে, পৌ যধ- 
ব্রত গালন করিবে, যে কোন সময়েই যে মৃত্যু ঘটিতে পারে, তাহা! মনে রাখিবে। তৌমর! যে 
মরণশীল, ইহা ভাবিবে। গ্রাণিমাত্রেরই মরণ রব এবং জীবিত অব, ইহা চিত্ত! করিবে। মমস্ত 
মংস্কারই অনিত্য ও দয়ণীল ইহা জানিয! দিারাত্র অপ্রমন্তভাবে চলিবে।” তাঁহারা গ্যে আজ” 
বলিয়। তাহার উপদেশ গ্রহণ করিত এবং অগ্রমত্বভাবে “নব্ণম্মৃতি, রক্ষ] করিত। 

একদিন বোৌধিনত্ব পুত্রের সহিত ক্ষেত্রে গিয়! কর্ষণ করিতেছিলেন। তিনি চাঁষ করিতে 
নাগিলেন, তাহা পুল্র ক্ষেত্রের খড়কূটা একত্র করিয়া! তাহাতে আগুন দিল। এই স্থানের 
অবিদূরে একটা বন্সীকের ভিতর একট! বিষধর মর্ থাকিত। ধূম লাগিয়া তাঁহার চক্ষু জাল! 
করিতে লাগিল। সে ভুদ্ধ হইয়া বিবর হইতে বাহির হইল এবং এই লোকটাই আমাকে 
কষ্ট দিয়াছে ভাবিয়া বোধিসতের পুত্রের দেহে চারটা! দন্ত গ্রবেশ করাইয়া দংখন করিন। ইহাতে 
দে তখনই প্রাণত্যাগ করিয়া ভূতনে পতিত হইল। | 

পুর মরিয়া ভূতলে গিয়াছে দেখিবাঁমাত্র বোধিসত্ব গকগুলি ফেলিয়া তাহার নিকটে গেলেন 
এবং যখন দেখিলেন তাহাৰ প্রাণবিয়োগ হইয়াছে, তখন তাহাকে তুণিয়া৷ একটা বৃক্ষমূলে লইয়া 
গেলেন এবং মেখানে একখান! কাঁপড ঢাকা দিয় বাঁখিলেন। তিনি একবারও রোদন | 
পরিদেবন করিলেন না “ত্র পদার্থ ই ভাঙে ? যে মরণধম্ণিল মে মরিয়াছে। সংস্কারমাত্রেই 
অনিত্য, মার মাত্রেরই ধ্বংণ হা এইবপ অনিত্যতাব মনে আনিয়া পুর্ধাবৎ ভূমিকরষণ 
করিতে লাগিলেন। 

এই মময়ে বোধিসত্বের এক প্রতিবেশী তঁহার ক্ষেত্রের নিকট দিয়া যাইতেছিল। 
তাহাকে দেখিয়। বোধিমৰ জিজ্ঞাস! করিলেন, প্ৰাবা, বাড়ী যাইতেছ কি?* সে উত্তর দিন 
“হী, মহাশয়” “তাহ! হইলে আমাদের বাড়ীতে গিয়া ত্া্ষণীকে বলিবে, আজ পূর্বের স্যার 
ছুই জনের আহাঁব আনিতে হইবে না; এক জনের আনিলেই চলিবে; এতদিন দাসী একাই 
আমীদের আহার লইয়া আদিত; আজ যেন তাঁহারা চারি জনেই শুদ্ধ বন্ত্ পরিধান করিম এবং 
গনবপু্গাদি হস্তে লইঙ়্া এখানে আমেন।” এব্যক্তি "্যে আজ্ঞা” বলি চলিয়া গেল এবং 
র্দণীকে এ সকল কথা জাঁনাইন। ্রান্মণী জিজ্ঞাসা! করিলেন, “বাবা, কে এই সংবাদ 
গাঠাইয়াছেন? সে উত্তর দিল, "ব্রাঙ্মণ।» 

রমণী বুঝিতে পারিলেন, হার পুল্র মার! গিয়াছে। কিন্তু ইহাতে তাঁহার দেহ্র কম্পনমানরও হইল না। ঈদৃশ পরশীন্তচিত। ত্া্ণী শুদ্ধ বন গরিধানপূর্বক গনবপু্ প্রভৃতি 
এবং আহীর হাতে লইয় অপর তিনজনের সহিত ক্ষেত্রে গমন করিলেন। ইহাঁচের কেহই রোদন বা পরিদেবন করিলেন ন!। মৃতপুত্র যেখানে ছিল, সেই ছায়াতেই বদি বৌধিনব 
আহার কৰিতে লাণিলেন। 

হও 
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বোধিসত্বের আহার শেষ হুইলে তীহীর! সকলে মিপিয়া কাঠ আহরণ করিলেন, শবটা 
চিতায় তুলিলেন, গন্ধপুষ্গাদি দ্বার প্রেতপুজী কবিলেন এবং তৎপরে মৃতদেহ দ্ধ করিতে 
লাগিলেন। তাঁহাদের কাহারও চক্ষু হইতে এক বিন্দু অশ্রু পতিত হইল না। গকলের মনে তখন 
অরণশ্থৃতি জাগিয়া উঠি্বাছিপ। তাঁহাদের দীনের তেজে শক্রের আঁষন উত্তপ্ত হইল। শত্রু 
তাবিলেন, «কে আমীকে এইস্থান হইতে বিচ্যুত করিতে চায়? অনস্তব কাঁব্থ নির্ণয় কবিতে 
গিয়। তিনি দেখিলেন, এ পাঁচটা প্রাণীর শীলতেজেই তীহাঁর আমন উত্তপ্ত হইয়াছে। তিনি 
ইহাতে প্রমগ্ন হইয়। স্থির করিলেন, “আমি ইহাদের নিকটে গিগ! সিংহনীদে ইহাদের নহিত 
আলাপ কবিব এবং তাহীৰ গব ইহাঁদের গৃহ মপ্তরত্ব পূর্ণ করিয়া আসিব” 

এই মন্বপ্ন করিয়া শত্র অতিবেগে চিতার গার্থে উপস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞানা! করিলেন, 
“তোমরা কি কবিতেছ?” তীঁহার! উত্তর দিলেন, "প্রভু, আমরা একট। মানুষ পৌঁডাইতেছি।* 
“আমার মনে হইতেছে, তৌমরা মানুষ পোড়াইতেছ না, একটা মৃগ মারিয়া পাক করিতেছ।% 
“না গ্রডু, তাহা নয়) আমরা মানুষই পোঁডাইতেছি।” «তবে হত এ ভোঁকটা তোমাদের 
শত্র ছিল।” বৌঁধিসত্ব বলিলেন, "এ আমার গরম পুত্র ছিল, প্রভূ) শত্রু নয়।” পুত্রকে 
বৌধ হয় ভুমি ভাল বাঁদিতে না” *গ্রভূ, এ আমার অতি প্রি্ন পু ছিল” “তবে 
কান্দিতেছ না কেন1* বোঁধিত্ধ নিগলিখিত গাথাদবপবার। ন। কান্দিবার বাঁরএ বদিলেন £-. 

ব্যাধি ঝ বার্থাক্যে হনে জীর্ণ কলেবর 
বিষয়'ভোগের শক্তি না থাকে তখন; 
তাই জীব ত্যজি দেহ ধায় লোফাস্তর, 
তাঙ্সে জীর্ ত্বক | ভূজদ্রমগণণ। « 

/  শ্বখানে শরীর যবে দ্ধ হয়ে যায, 
দুঃখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন ? 

জাতিবদ্ু কান্দে ধব করি হায হয়ঃ 
ন| পথে প্রেতের কর্ণে মে গরিদেবন। 
যথীকর্ম গতিলীত করেছে যে জন, 

তাঁর ভরে নাই কোন শোকের কারণ। 4 

বোধিসত্বের কথ। শুনিয়া শক্ত ত্রা্গণীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, এ লোকট! আগনার 
কে হইভ !» ব্রাঙ্মণী উত্তর দিলেন, প্ৰাছাকে দখ মাম গর্ভে ধাবণ বরিয়াছিলাম, স্ন্তপান 
করাইরাছিনাম, হাত পা চালাইতে শিখাইয়াছিলাম। নিজের গর্ডলাত পুত্রকে এইরূগে মান্য 
করিয়াছিলাম।” “ছেলের বাপে পুকষধর্মাবশতঃ না কাদ্দিতে পারেন) মায়ের মন ত অতি 
কৌমল ; আপনি কাঁন্দিতেছেন লা কেন ?” ব্রাঙ্গণী না কার্দিবার কারণ বলিতেছেন 

এসেছিল কৌথ। হতে, ডাঁকে নাই কেহ ঃ ন| বলিয়! গেছে চলি ছাড়ি এই দেহ। 
আগমন যে প্রকার, গ্মন(ও) তেমন? কি হেতু করিধ শৌক তাঁহীর কারণ? 

. শ্বখীনে শরীর ঘবে দ্ধ হয়ে যায, 
- সুঃথ অনুভব করে প্রেতে কি তখন? 

রি জাতি বন্ধু কান্দে নব বরি হাষ, হায়? 
ন। গলে প্রেতের কর্ণে দে পরিদেধন। 

ক. তুংগীত২২২--. বাসীংসি জীর্দাণি হথ! বিহায় নবাণি গৃহাতি নরোহপরাগি, 
তখা শরীরাণি বিহীয় জীর্ানস্ঠানি মংযাঁতি নবাঁনি দেহী) 



৩৫৪--উরগ-জাতক । ৯৯ 

বথাকর্খু গৃতিমাত করেছে যে জন, 
তার তরে নাই ফোন শোকের কারণ। 

্রান্মণীর কথা শুনিয়। শক্ত বোধিমতেব কন্তাকে বিজ্ঞান! করিলেন, "বাছা, এই লোফটা 
তোমার কে হইত?” কুমারী উত্তৰ দিলেন, পপ্রতু, ইনি আমাৰ ভাই ছিলেন।” প্গা, 
ভগিনী ত ভাইকে বড ভাঁল বাসে, তথাপি তুমি কানদিতেছ না, ইহীর কার কি?” তখন 
নেই কুমারী না বান্দিবাব কারণ বলিতেছেন ₹_- 

তাজি অননজল, কান, কৃশ করি কাধ কি ফল লরভিব আমি, ওধাই তোসায়। 

শোকে অভিভূত মোরে করিয। দর্দন আরও কষ্ট গাইবেন জ্ঞাতিবদ্ধু'জন 

শুশানে শরীর যবে দগ্ধ হয়ে যায, 
দুংখ অনুভব করে গ্রেতে কি তখন? 
জাতিবন্ধু কানে সব করি হাঁয়। হায়) 
না পশে প্রেতের কর্ণে মে গরিদেবন। 

যথাকর্মু গতিলাভ ৰরেছে থে জন, 

তার তরে নাই কে।ন শোকের কারণ। 

ভগরিনীর কথ! গুনিয়া শক্র ভাটাকে জিজ্ঞামা কবিলেন, পম, এ লৌকটী তৌমার কে 
হইত!” তিনি উত্তব দিলেন "প্রভু, ইনি আমার পতি ছিলেন।* দ্পতির মৃত্যু হইলে স্ত্রী 
বিধবা! ও অনাথ| হয়? তুমি তবে কান্দিতেছ না কেন?» তখন এর বদী না কান্দিবার 
কাবণ বলিতেছেন £-- 

আকাণে যাইতে দেখি পূর্বশশংরে. বৃথা যথা কানে শিশু গাইবার তরে, 
তেমনি নিল শোক প্রেতের কারণ; মৃতদেহে মধচরে কি আবার জীবন? 

গাশানে শ্রীর যবে দগ্ধ হয়ে যা, 
ছংখ অনুভব করে প্রেতে কি তখন? 
জাতির কলে সব ধবি হা, হাঃ 
ন। গশে প্রেতের কর্ণে সে পরিদেধন। 
বথাকর্থম থতিনাভ কবেছে যে জন, 
তার তরে নাই কেন শোকের কারণ। 

ভাধযাব বথ শুনি! শক্র দাসীকে জিজ্তাসী কবিলেন, "বাছা, এ লোকটা তোমার কে ছিল?” দাদী উত্তর দিল, “ইনি আমার প্র ছিলেন।”» *এ তৌমাকে নিশ্চয় পীড়ন ও প্রহার করিত এবং ছুর্বাক্য বলিত, কাজেই, আপট্ গেল ভাবিয়া তুমি কান্দিতেছ লা।” এগ্রভু, এমন কথ! বলিবেন না) ইহান প্রকৃতি ওবগ ছিল না| ইনি আনার শত অপরাধ ক্ষমা কবিতেন) ইহার প্রীতিব ও দয়াব বথা কি বলিব? নৌকেব কৌলৈ পিঠে গড়া ছেলেও যা, ইনিও আমার তাই ছিলেন।” প্তবে কাদ্দিতেছ না কেন 1” দাদী না কান্দিবার কাবুণ ঝণিতেছে £-. 

রর 

হলের কলস যদি ভাঙ্গে একবার, যুড়িতে ভাহার চে্ট। বখা যে গ্রফার, 
তেনতি মিম শেক শ্রেতের কাৰণ , মভদেহে সরে কি আবার দ্ীবন? 

৫ শানে ধনীর হবে দ্ধ হযে যায, 
উংথ অনুভব কষে প্রেতে কি তখন £ 



হি পঞ্চ নিগাঁত 

জ্ঞাতিবন্ধু বান নব করি হার, হাঁয়, 
ন| পশে গ্রেতের কর্ণে সে গরিদেবন। 

বথাকর্দ গতিঘাঁভ করেছে বে জন, 
তীর তরে মহি বোন শোকের ফারণ। 

কনের সুখেই ধর্মপঙ্গত কথা শুনিয়া শক্ত গরমন্ন হইলেন এবং বলিলেন, “তোমরা 
অপ্রমভাঁবে মরণস্থতি রক্ষা করিয়াছ। এখন হইতে ভোঁমাদিগফে আর দ্বহন্তে কাজ 
করিয়া জীবিক! অর্জন কনিতে হইবে না| আমি দেবরাজ শক্র। আমি তোমাদের গৃহ 
অগরিমা মণ্তরত্বে পূর্ণ করিব; তোমরা দান দিবে, শীল রক্ষা! করিবে, পোষধ গান করিবে 
এবং অপ্রমনতভাবে চদিবে।* এইরূপে সেই ব্রাঙ্মণ পরিবারকে উপদেশ দিয়! পক্র তাহাদের 
গুহে অপরিমিত ধন রাখিলেন এবং শবস্থানে চলিয়া গেলেন। 

[ এইরগে ধর্ম দেখন করিয়া শান্ত! সতাসমূহ ব্যাখ্য। করিণেন। তাহ! গুনিয়। সেই ভূষ্বাসী আৌতাগণ্তি- 
ফ পাণ্ত হইলেন। 
সমবধীন তখন কুভৌতয়। * ছিজেন সেই দাসী) উৎপধবর্ণা ছিলেন মেই ষল্যা। রাহন ছিলেন সেই পু, 

দেখা ছিদেন মেই মাত।। এবং আধি ছিলাম সেই ব্রান্ষণ। ] 

৩০০--মযউ-জাতত্চ। 

[ দীপ্ত! জেতবাদে গবস্থিতিকালে কৌশলরাজের এক. ভমাতোর স্্ধে এই বথা বলিয়াছিলেন। পূর্ষে 
বেস্গ বল! হইয়াছে ?, ইহারও বর্তমান ধন্ত সেইবপ। অমাভ্য বড় উপকারী ছিলেন বধিয়া রাজা! তাঁহার 
ঘহ সন্মান করিতেন; কিন্ত শেষে ঘর্ণেজপদিগের কথা শুন্য! ভাহাফে শুগ্ঘগাব্ধ করিয! কাঁানিক্ষিণ্ড করেন। 
অমাত্যবর কাঁরাগুছে থীফিয়াই আৌতীগত্তিমার্গ লাভ করিলেন; রীজাও তাহার ৪৭ প্মরণ করিত! তাকে 
কারামুক্ত করিবেন শান্ত অগাতযকে জিজ্ঞাম! করিসেন, "তোম।র কি কোন অনর্ধ ঘটিয়াছিল?* অমাড্য উত্তর 
দিলেন, "ই! তদন্ত, কিন্ত অনিষ্ট হইভেই আমার ইঞ্টের উৎপত্তি হইয়াছে? আমি আোড়ীগণতিযার্গ লাভ ফরিয়াছি।” 

শান্ত। বলিলেন, “উগাদক, কেবল তুমিই যে অনিষ্ট হইতে ইঞ্ট আহরণ করিযাঁছ, তাহা নহে প্রাচীন গিতেরাও 
খ্রইয়ূগ করিয়াছিলেন ।” অনন্তর উক্ত অমাভোর পর্থনানুসাঁবে ভিনি মেই অভীত কথা আরস্ত করিলেন £--] 

পুরাকালে বারীণসীরাজ ব্র্াত্ের সময়ে বৌধিসত্ব তাঁহাঁৰ অগ্রমহিষীর গর্ভে জনগ্রহণ 
পর্বাক “ঘটকুমার' এই নাম পাইয়াছিলেন। তিনি তক্ষশিলা! নগরে গিয়া সর্বপি্প আম 
করিয়াছিলেন এবং কাঁগক্রমে মিংহাসিনে আরোহণ কবিয়া যথাধর্ম রাজত্ব করিয়াছিলেন। 

এক অমাত্য বোধিসতের অস্তঃগুরে অবৈধ আচরণ করিয়াছিলেন। বোধিমত্ব ইহা প্রত্যক্ষ 
করিয়া এ অগাত্যকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেন। তখন শ্রীবস্তীতে বর্করাজ রাজত্ব 
করিতেন। অমাত্য বন্থরাজের নিকটে গিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং পূর্ষের যেয্নপ 
বল! হইয়াছে, 1 নেই প্রকারে তাহাকে নিজের কুপরামর্শগত কার্যে গ্রবর্ডিত করিলেন। বন্বরাজ 

* ইনি কৌধাদী নগরের ঘোবিত শ্রেঠীর গর্ভনীসী ছিলেন, ইহার লাগ ছিন উত্তরা। দেহ ঈষৎ বুজ ছিল 
খললিয়া ইনি কুজোত্র! আধ) পাইয়াছিলেন। ঘোষিত শ্রেষ্ী ভন্দিক শ্রেষীর ফন্য। শ্তামাবতীকে নিজের কন্যাবগে 
গান করিযাছিয়েন। কুজৌত্িয় শ্বামার পরিচর্যা করিতেন এবং শেষে শ্থামার অঙ্গে উদ্জযিদীয়াজ উায়নের 
বিবাহ হইলে দেখালে দিগাছিযেন। অতঃপর ইনি বৌদ্ধমতে দীক্ষিত হইয়া "বহশ্রতা উানিকা" এই আঁখা 
মাত কর়েন। ইহার ঘক্কে শ্যামাবতীগ বৌদ্ধ উগাঁনিক! হইয়াছিলেন। উদ্যনের অন্য এক সহিষীর টানতে 
আগীদাহে শ্থামাবভীর মৃত্যু হয়। কিন্ত বুক্োতিবা! সে দময়ে মারা গিয়াছিলেন কি ন| তাঁহ। জানা সায় ন!। 

1 জেয়োনজাতক (২৮২)1 



৩৫৬--ফাবণিক-জাতক । ১০১ 
মিটি ০১০

 

বাঁরাণমীরাজ্য অধিকার করিলেন এবং বোধিসৃকে বন্দী করিয়া ৃঙ্খলে আবদ্ধ এবং কারাগারে 

নিন্দিত কবিলেন। বোধিসত ধ্যান্থ হই আকাশে পর্ানববন্ধনে উপবিষ্ট হইলেন? বন্করাজের 

শরীরে দাঁবণ জাল! হইন। তিনি কাঁবাগারে গেলেন এবং বৌধিমতবের নুবরমুকুরৌপম, প্রফুল্প- 

পন্নপরীযুক্ত মুখ অবনোকন করিয়া প্রথম গাথা বলিলেন £-- 

অগর্ বকলে মগ্ন শোকের সাগরে £ অশ্রধারা তাহাদের নযনেতে ঝরে ঃ 

কিন্তু তুমি যথাপুর্বব প্রমনবদন। বল, ঘট, শেক তব নাই কি কারণ? 

বোধিসন্ব অবশিষ্ট গাথাগুনি দ্বারা অশোকের কারণ বলিলেন +-- 
শৌক করি, বল, বঞ্ধ, কেহ কি কথন অতীত হথের মুখ করে দরশন ? 

রি বিংবা ঘ্ৌকে ভবিষ্যতে সুথ কি ঘটায় 8 কৌন কাগে শোক কারে! হিতকর নয়। 

আহারে না থাকে রুচি শোকের জানায়? রক্তাভাঁবে গাঁওুবর্ণ, কৃশ হয় কাঁয়। 
শোকে ঘি অভিভূত হর কোন জন, দেখিয়া দুর্দশ] তাঁর হাসে শত্রগণ 

অভেছি এমন গদ? আমি ধ্যানবলে, শ্রীমে বা অরণো থাকি, জলে কিংবা গলে, 
কোথাও হবেনা সাধ্য শোকের কখন প্পর্শিতে হদয় মোর, শুন, হে খ্াজন্। 

যত কিছু কাম্য সখ অন্তর মাঝারে. ধানবলে যদি ফেহ উৎপাঁদিতে নীরে। 
বতুক দে অধিকার অখণ্ড ধরার, তথাপি অদুষ্টে সুখ না আছে তহার। 

এই গাঁথা চারিটা শুনিয়া বঙ্ক বোধিসত্বের নিকট ক্ষ! প্রার্থনা করিলেন এবং তীহাঁকে বাজ্যে 
গুনঃগ্রতিটিত করিয়া প্রস্থান করিলেন। মহীসত্বও অমাত্যদিগের হস্তে রা স্তন্ত করিয়া 
হিমবস্তে চলিয়া! গেলেন এবং প্রজা]! গ্রহণপুর্বক অপবিহীনধ্যানবলে ব্রদ্মলৌক-পরারণ হইলেন। 

[দমবধান--তখন আনন্দ ছিলেন বন্করাঘ এবং আমি ছিল।ম ঘট রাজা। ] 

৩০৬-ক্াঁিশিক জাতক । 

[ শপ! জেতবনে অবস্থিতি করিবার সদয়ে ধর্দবেনাঁপতির সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। শুনা যায়, বাধ, 
ধীবর প্রভৃতি যে নকল ছুঃশীল লেক স্থবিরের নিকটে আঁমিত, অথবা তিনি যাহাদিগকে মময়ে মময়ে দেখিতে 
গাইতেন নকলেরই নিকট তিনি শীন বাাথ]| করিযা বলিতেন। “ভৌমরা শীল এহণ্ কর।” তাহারা ছৃধিরকে 
সম্মান করিত বলিয়। তাহার কথ। লচ্বুন করিতে পাঁরিত দা, তাহার! মুখে শীল গ্রহণ করিত, বিন্তু কাঁজে উহা ক্ষ] 
করিত নাঃ যাহার যে ব্যবদায, মে তাহাই করিযা বেডাইত। ইহা জানিয়া গুবির একদিন নিজের সার্দবিহীরিব- 
দিগুকে সদ্োধনপূর্ববক বগিলেন, "দেখ, এই সকল লোকে আনার নিকট গীলত্রত গ্রহণ করে বটে, কিন্ত গালন 
করে না” আ্দবিহারিকের। ঘলিলেন, "দত্ত, আপনি ইহীদের ইচ্ছার বিব্দ্ধে গ্ীলবরত দিয়! থাকেন, ইহারা 
আপনার আদেশ লঙ্ঘন করিতে গারে না বলিঘাই ভাহা গ্রহণ করে। অতঃপর আপনি এর লোঁবদিগকে 
মীলত্রত দিবেন না।” 

সার্দবিহারিকদিগের উত্তর শ্রবণে স্থবির অমস্ষ্ট হইলেন। ভিক্ষু! এই বৃত্ধাস্ত শুনি একদিন ধর্মমভায় এ 
স্ঘদ্ধে কখোগকথন করিতে লাগ্রিলেন ; ৩1 হার! বলিলেন, * দেঁখ, ভাই, স্থবির সারিপুত লাকি ঘাঁহাকে দেখেন 
তাহকেই গীলব্রত দান করেন” এই মময়ে শান্তা সেখানে উপস্থিত হইযা তাহাদের আলো্যমান বিষয় জাঁদিতে 
গারিয় বলিলেন, "কেবল এখন নহে, স।রিপুত্র পূর্বেও যাহাকে দেখিতেন। ভাহীফেই, না চাহিলেও। শী্গব্রত 
দান করিতেন!" অনন্তর তিনি সেই অতীত বথা আরম করিলন £--] 

গুরাকানে বারাধদীরাজ ব্রনের সময়ে বৌধিসতব্রাহ্াণকুণে জঙমগ্রহণপূর্বাক বাপ্পির 
গর তক্দশিলায় গি। কোন সুবিখ্যাত আগাধ্যেব প্রধান শিষ্য হইয়াছিলেন। এই আচার্য 



১০২ পঞ্চ নিপাত 
এসসি পপর 

কৈবর্ত গ্রভৃতি যাহাকে দেখিতে পাইতেল, তাহাকেই অধাঁচিতভাঁবে, “শীল গ্রহণ কর.» “হী 

গ্রহণ কর” বলিয়। শীলব্রত দিতেন? কিন্তু এ সকল ব্যক্তি তাহার নিকট হইতে চলিয়! গিয়া 
কখনও শীল রক্ষা করিত না । আচাধ্য একদিন অস্তেবাসীদিগকে জোকের এইপ আচরণের 
ফথা জনাইলেন। অস্তেবাসীর! বলিলেন, “ভাস, আপনি ইহাদের রুচির বিরুদ্ধে শীল দন 
ফরেন, সেই জন্যই ইহারা উহ! ভন্ন কবে। এখন হইতে যাহার] চাহিবে ভাহারদিগকেই শীল 

দিবেন, অবাচকর্দিগকে দিধেন না।” এই উত্তরে আঁচার্যের অনুতাপ জন্সিল; তথাপি 
তিনি যাহাকে দেখিভেন, তাহাকেই পুর্ববৎ শীল দিতেন। 

একদিন কোন গ্রামের লোকে ব্রাহ্গণবচনের « জন্য  আঁার্ধ্যকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিন। 
আচার কাঁরগডিকফে 1 ডাঁকিয়া বলিলেন, “বৎস, আমি যাইব না? তুমি এই পঞ্চপত শিষ্য 
লইয়া যাও; এবং আনীর্বাদান্তে লোকে আমার জন্য যে অংশ দিবে, ভাহা লইয়া আইন 
কার্তিক সেখানে গেলেন এবং ফিরিবার কালে পথে একটা কদর দেখিয়া ভাবিলেন, 
“আমাদের আচার্য যাহাকে দেখেন, না চাহিগেও তাহাকে শীল দান করেন; এখন হইতে 

যাহাতে কেবল যাঁচকদিগকেই শীল দান করেন, তাঁহার উপায় দেখিতেছি। ইহা ভাবিয়া 
বখন সেই শিষ্যগণ শুখে বিশ্রাম করিতে বিল, তখন তিনি উঠিয়া একখও্ড গ্রকাওড শিলা তু! 
কলারের মধ্যে ফেলিলেন এবং তাঁহার পর পুনঃ পুনঃ আরও শিল! ফেলিতে লাগিলেন। ইহা! 

দেখিয়া নিষোর| উদ্া। বলিল, « আঁচাধ্য, আপনি এ কি করিতেছেন? বোধিসত্ব কোন উত্তর 
গিলেন না। তখন শিষোর ছুটি গ্রধান আচার্ধযকে এ কাঁও জানাইল। আচার্য ঘটনাস্থলে 
উপস্থিত' হইয়া বোধিসতের দহিত আলাপ করিবার কাণে প্রথম গাথ বলিলেন :-_ 

একাকী অয়ণো আএহের মহ শিলা করি আহরণ 
ধন্দরের সধো কেন বার বার। কার্তিক, কি কারণ? 

ই শুপিয়া আচার গ্রবোধার্থ কারগডিক বলিলেন £-- 
সাগরবেটি ধয়। বত. হবে ফরতনধৎ, 

ভাই ও!ঙ্গি গিরি শি! খণ্ড আনি করি দরীগর্ভনাৎ। 

ইহা গুনিয়! আচর্ব/ বলিলেন -- 
বিপুল পৃথিবী , কি সাধ লোকের করে সমতল তায়? 
এই এক গুহ! পুর্িতে তোমার হইবে জীবন গায় 

ইহা শুনি! ঝোধিস্ব বলিলেন £- 
ধর] সগতন্ন করিতে শকতি কারে! খদি নাহি থাকে, 
তা হ'লে, ব্রান্মণ,। আমিও একটা প্রশ্ন করি আঁপন!কে £-- 

/ নানা মতিগতি নান!মানুষের , ভাবিযাছেন কি মম, 
শীলত্রত দিয়! এক(ই) পথে আনি চালাইব মব জলে? 

ইহা শুনি! আচার্ধা উচিত উত্তর দিলেন, কারণ তিনি বুঝিতে গারিলেন যে অন্য লোকের 
সহিত ভীহার একমত না হইতে পারে। ভিনি বলিলেন, "কার্তিক, আমি আর এরূপ 

করিব না। 
চন কিরন ইত রিনিতা রি তর 

. জঙ্গিণের। ভোজনাস্ে নিমন্থণকারককে আনীব্দাদ করিভেদ | বৌঁধ হয় এইজস্য ব্রাঙ্মণভোজন ও 

হ্রা্দণবাচন একারবাচক হইয়াছে। 
$ বৌধিসতেরেই নাম ছিল কার্তিক 



৩৫৭- লটুবা-ভাতক | ৯০৩ 

নক্ষেপে আমার হিতের কারণ দিল যেই উপদেশ, 
পালিব যতনে. যতদিন মোর না হবে জীবন শেষ। 

পারেনাকফেহ ধরারে করিতে মমতল সব ঠাই, 

একগথে দব মানুষে আনিতে সাধা মানুষের নাই ।” « 

আর্য এইযপে শিষ্ের গুণবীর্তন করিলেন। শিষ্য আঁচার্য্ের চৈতগাসন্পাদনপুর্ববক 

শ্বগৃছে প্রতিগমন করিলেন। 

[ নসব্ধান--তখন নারিপুন ছিলেন মেই ব্রঙ্ষণ এবং আমি ছিলাম কারণ্ডিক মাণবক |] 

৩০৭--লট্কা-জাতিক |? 

[শান্ত। বেণুবলে অবস্থিতিকালে দেবদত্তের সহ্থঘধে এই কথ! বলিথাছিলেম। একদিন ভিক্কুরা ধর্মমত 
বলাবলি করিতেছিলেন, "দেখ, ভাই, দেবদত্ত অতি নিঠুর, নির্দিয় ও ছুরাচার। তাহার হদয়ে প্রাণীর প্রতি 
ষণামাত্রও দয়া দেখ| যায না।” এই মময়ে পান্ত। সেখানে উপস্থিত হইয়| তাহাদের আলোচ্মান বিষয় জানিগ্ডে 

গারিলেন, এবং বলিলেন, “দেখ, কেবল এ জন্মে নহে, পুর্ব্বেও দেবদূত অতি নিষ্ধবণ ছিল।" অনন্তপ্ন ভিনি 
দেই অতীত কথা আর করিনের্ঠ+-] 

পুরাকালে বারাণদীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত হস্তিযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বযঃগ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তিনি সুদর্শন ও মহাকায় হ্ইয়াছিলেন এবং অশীতিসহত্পরিধিত 
বার্ণযুথের অধিপতি হই! হিমবস্তপ্রদেশে অবস্থিতি করিতেন । 

একদা! এক লট্ক! হস্তীদিগের বিচরণক্ষেত্রে অগুপ্রসব কবিয়/ছিল। অগুগুলি পরিণত 
হইলে শাবকের! তাহাদের আবরণ ভাঙ্গিয়! বাহির হইল। তাহাদের পঙ্ষোদ্গম হয় নাই, 
উড়িবারও সাধ্য নাই, এমন মময়ে মহাসত্ অধীতিসহত্রবারণ পরিবৃত হইয়। আহাবার্থ বিচরণ 
করিতে কবিতে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। 

হস্তী দেখিয়া লটুক! ভাবিল, "& হস্তিরাজ আসা শাবকদিগকে পাদতলে মর্দিত করিয়! 
মারিয়। ফেলিবে। নময় থাকিতে, আমি শাবকদিগের পরি্রাণার্থ ইহার নিকট ধর্মমত রক্ষা 
গ্রা্থনা করিব” ইহাদ্থি করিয়া দে িজের পদ্দদব তৃনিয়া পৃষ্ঠোপরি একত্র করিল? এবং 
বোধিমব্ের গুরোভাগে থাকিয়া এই গাথা বলিল £--. 

গজরাজ-বধটিবর্ধ বস্ বাহার, $ 
এ অরণ্যে একমাত্র ধার অধিকার 

টিসি লি রি ০1887155885 এটি জাতের 
₹ শ্োেনের রাহা! পথম চার্নন্ যুরোপের পণ্চিমখগুবামী শরষটানদিগকে ধর্দুশ্বন্ধে একমতাঁধলম্বী করিবার জন্য 

হছ যুদ্ধ করিয়ছিল্নে। তিনি শেষে রাজত]গ বররিয়। এক মঠে বান করিতেন এই সময়ে কতকগুলি ঘি 
লইঘ। তিনি প্রতিদিন যাহাতে নদন্ত থড়িতেই ঠিক এক ময় রাখে, তাঁহার জন্য যথানাধা চেষ্| করিতেণ, কিন্ত 
কুতকাঞ) হইতেন না) অনন্তর একদিন তিনি বলিগাছিলেন। “আমি কি দুর্থ। যখন এই দিব গদীর্ঘগুলিকে 
একভাবে চান।ইতে গারিতেছি না। তথন কি যুক্তিবণে চৈতম্যদম্পন্ন নমগ মানধমগ্লীকে একপথে চালাইবার 
সদ্য এভ কূ্পাঁভ করিয়াছিল!ম ?* 

1 বর্তকজাতীয় একপ্রকার পক্ষী (পলি-লটুবিফ )। 
£ অর্থাৎ কৃতাঞলিপুটে পার্থন। করিতেছে এই ভাব দেখাইল। 
উ অনেক স্থানেই মহাবলগণ্জ নদে “সট্ঠিহায়ন' এই বিশ্ধেণ দেখ! যা। হস্তীর আথুফাণ প্রচলিত 

বিশ্বামত ১২* বৎধর ধরিলে হাট বন বয়নে তাহাদের ইন্দিয়গুলির পূর্ণতা সম্পাদিত হইয়াছে, বোধ হয় এইনণ 
মনে করিতে হইবে। নংস্ত নাহিতোও “কুগরাঃ বহিহায়নাঃ”' উৎতৃষ্ট হস্তী বলিয়া পরিগণিত। 



৪ গঞ্চ নিপাত 

যশস্বী, যুখের পতি; ৫ দটুনা ভূর! অতি 
পক্ষ যুড়ি মাগে যর ভীহার নিকটে, 
শাবকগুলির যেন বিলাশ ন। ঘটে। 

মহাঁসত্ব থলিলেন, "কোন চিন্তা, করিও না, ভামি তোঁমর শাবকৃগুলি রক্ষা! করিতেছি।” 
ভিনি গিয়া এমনভাবে দীড়াইলেন যে শাবকগুলি তাঁহার দেহের তলদেখে নিরাগ?্ রহিল, এবং 
যখন আপি হাজার হাতী সকলেই চলিবা গেল, তখন লট্কাকে সথোধন বরিষা বলিঘেন, 
"আমাদের পল্চাতে একটা একচর হী দামিতেছে। সে আমাদের কথা গুনিবে না। দে 
আঁদিলে তাহার নিকটও অভঙ প্রার্থনা 'করিও এবং শীবকগুলি রক্ষা করিও |» মহত 

ইহা! বলিয়া প্রস্থান করিলেন। তখন লটুকা! একচর গজের গ্রতাদ্গমন করিয়া, পক্ষতবযের 
গাহায্যে প্রানি হয় দ্বিতীয় গাথ! বলিল £_- 

অরণ্যনিবাসী গশ্রকুলের রতন, 
নিভ'য়ে করেন যিনি এক] বিচরণ, 

পর্বতের মানুদেশে , অবল! লটুফ। এসে 
মাণিছে প্রাঞলি হয়ে ঘুড়ি পক্গদবয, 
শাঁবকগুলির যেন বিনা না হয। 

এফচর গৃ্ধ এই কথ] শুনিয়! তৃতীর গাঁথ। বলিল 
ৰধিব, টুকে, তোঁর খাবি সকম ) 
দিতে কি পাঁরিবি বাঁধ? ভোর দাই বল। 

আন্ গিয়। শত শত তৌর মত পাখী যত; 
ঝাম পদাঘাডে মোব চূর্ণ হবে লব ? 
কি সাহমে ডিত্ব হেখ! করিনি গরমব? 

ইহা বগিয়াই মে শাবকগুলিকে পদাঘাতে চরণ বিচু্ণ করিল এবং সূ জাতে ভামাহিয দিয় 
বংহণ করিতে করিতে চলিয়। গেল। লটুকা! বৃক্ষশ্াথায় বমিয়৷ বগিল। "এখন নিনাদ করিতে 
করিতে যাও; কিন্ত কয়েক দিনেব মধ্যেই দেখিবে, আমি কিছু কবিতে পারি বা না গারি। 
তুমি জান না যে কারবদ ও ভ্ঞানবলের মধ্যে কত অস্তর। আমি তোদাঁকে তাহা শিখাইতেছি।” 
এইন্ধপে ছুষ্ট হস্তীকে তর্জন করিতে করিতে সে চতুর্থ গাথা বলিল ঃ- 

সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করিলে কাঁ়বল 
ফলেন! কাহারে। ভাগো কেবল হৃফদ। 

বুর্থের যে বল থাকে, তাঁরেই ফেলে বিগাফে। 
/ নিলে টানি আনে মূর্থ নিজের মরণ ; 

বঙ্গ শুধু হয় ভার বিনাশ-ফারণ। 

ছানাগুলি অবদায় , করিণে তুমি সংহাঁর, 

প্রতিশোধ এর তুমি গাইবে অচিরে ) 
দিষে সমুচিভ দণ্ড ছূরববমে বলীরে। 

ইহা বদিয়। লটুক। কয়েকদিন একট| কাকের পরিচরধ্যা করিল। কাঁক ভাহাম দেবার 
তুষ্ট হইয়া! জিজ্তানা করির, গাম তোমাৰ কি উপকার করিতে পারি ?” লটুকা! উততয় দিন, 
"আগনাকে আয় কিছু করিতে হইবে ন1) কেবল এই প্রার্থনা! করি বে, আগনি যেন তুগডাঘাতে 
নেই একচর গজের চস্ক দুইটা খুঁড়ির়া ঘুলেন।” কাক বলিল, “বেশ, তাহাই করিব।* তখন 



৩৫৮-টুধর্রান'জতিক। ১৪৫ 
বিরিয়ানি 

লটুক! এক নীল মর্দিকার উপাসনা আরম্ত কবিল। নীলমক্ষিকা জিজ্ঞাস! করিল, “আমি 
তোঁদার কি উপকার করিব?” লুক! বলিল, "আমি চাই যে, কাঁক বখন একচর গজের চ্কু 
উপডাইয়।! ফেলিবেন, আপনি তখন সেই ক্ষতস্থানে ডিম পাঁডিবেন।” নীল-মক্ষিক! বলিল, 
প্বেশ, তাহীই করিব ।% অবশেষে নটুকা এক মণ্ডুকের পরিচর্যা কবিল। মওুক জিজ্তা মল, 
"ভুমি কি চাও? গ্যখন সেই একচর গজ অন্ধ হইয়া জল অন্বেষণ করিবে, আপনি তখন 
পর্বতের উপরে থাকিয়া ডাকিবেন। তাহ! শুনিয়া সে যখন পর্বতের উপরে উঠিবে, আপনি 
তখন অবতরণ করিয় গ্রপাতেব * অধোদেশে ডাঁকিবেন। আপনার নিকট আমার এইমাত্র 
্রার্ঘন।” মতুক এই কথ শুনিয়। বলিল, "বেশ, তাহাই করিব ৮ 

অনন্তর একদিন কাঁক তু্ডাঘাঁতে দেই হস্তীর ছুইটী চক্ষুই উৎপাটন করিল, এবং নীলমক্ষিকা 
ক্ষতস্থানে ডিম পাড়িল। ডিববজাত কৃমিগুলি হস্তীর মেদমাংস থাইতে লাগিল, এবং সে বেদনায় 
উন্মত্ত ও পিপাদায় অভিভূত হইয়৷ জলের অন্বেষণে ছুটাছুটি করিতে লাগিল। সেই সময়ে 
মক পর্বত-শিখবে উঠি শব করিন। “ওখানে নিশ্চয় জল আছে* এই বিশ্বীসে হস্তী পর্বতে 
আরোহণ করিল; ইত্যবসরে ভেক অবতবণ করিয়া প্রপাতে গেল এবং সেখানে থাকিয়া 
আবার শব্ধ করিন। হন্তী তখন আঁবাব ভাবিল, “ই খানেই ঝুঝি জল আছে? এবং 
গ্রপাতীভিমুখে ছুটিল। কিন্তু কিয়দর গিয়াই উর্ধপাদ ও অধঃশির হইয়া সে প্রপাতের অধোদেশে 
পড়ি গেল এবং তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া লুক! বলিল, 
“এতদিনে আমি শক্রর পৃষ্ঠদেশ দেখিতে পাইলাম ।” অন্তব নে অতিমাত্র তু হইয়! হতীর 
্ন্ধোপরি বিচরণ করিতে লাগিন এবং তাঁহার পর নিজের কর্মানুক্ধপ গতি লাভ করিল। 

[শান্তা বলিনেদ, “ভিম্ুগণ, কাহারও সহিত শত্রত| কর! ভাল নয়? দেখন! কেন, এমন মহান হত্তীকেও 
এই চারিটা প্রাণী একত্র হইয়া বিনষ্ট করিয়াছিল” অনন্তর তিনি নিয়লিখিত অভিমমব্ধ গাথ। বলিয়! জীতকের 
মমবধান করিলেন ২. 

লটুকা॥ মক, কাক, নীলমক্ষি আর।_ 
মিলিযা করিল এর! গ্রজের মংহার। 

বৈরভাঁব অকারণ রে যেই উৎপাদন, 

এই পরিণাম তাঁর করি দরশখন 

কারে! সঙ্গে শত্রুতা ন| করিবে কথন। 

সমবধান”-তখন দেবদতত ছিল সেই একচর গজ এবং আমি ছিলীম সেই য্থপতি।] 
রঞ্ু-এই জাতক ও গর্তের (১১৫) চটক দক্পতীয় আঁখাধিকা প্রা এক। গঞচতানত্ ুষ্ট হী 

বধের জন্ত চটকার সহায় হইযাছিন এক কাষ্ঠিকুট। এক ভেক ও এক মক্ষিক!। 

৩০৮- ছুল্লঘর্মপাঁল জাত । 
[দেবদত নান! জন্মে বৌধিসবের প্রাণনাশার্থ যে সকল চেষ্টা করিযাছিল, ততগুতি লক্ষ্য করিয়। শান্ত 

বেখুষনে অবস্থিতি করিবার কালে এই কথ! বলিয়াছিলেন। অন্যান্য জন্মে দেবদত্ত বোদিসন্বের আসমান 
অন্মাইতে পাঁরে নাই; কিন্ত চু্ধর্শগাল-জাতিকে দেখ! যায়, বোধিসত্বের বয়স্ যখন কেবল সাত মাঁধ, দেই লনয়ে 
দেবদত ভীহর হত্ত, পাদ ও মন্ত্রক ছেদন করিয়াছিল এবং উহার সব্বশরীর অমির আঘাতে সালার আকারে গত 
৬৩ 

* প্রগাত--ভূগুদেশ (0:5০10105 )। 

১৪ 
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বিচ্ধত করিয়াছিল। দৃ্দর জাতে « দেখ। যায় দেব্াত্ ভাহার শ্রীবালিপ্পীড়ন করিয়া প্রাথমংহার করিয়াছি 

এবং টু্ীতে মাংস গাঁক করিত খাইয়াছিল। ক্ষানভিবাদি-জাতকে 1 দেখা যায়, দে ভাহাকে ছুই সহতরবার 
কবধাথাত করাইয়াছিন, তাহার হস্ত, গাঁদ, নাঁনা ও বর্ণ ছোন করাইকাছিল, তাহাকে জট! ধরিয়। টানিযা 

লওয়াইযাছিল, এবং উত্ভীন ভাঁষে শোওয়াইয়। তাহার উদরে পর্দাথাত ফরিয়াছিল। এই নিদাকণ প্রহারে 

দেই দিনই বোধিমধের প্রাথবিয়োগ হইয়াছিল । চুলনন্দিক জরাঁতকে এবং বৈবৃতিক কপিআতকেও $ ধেবাত 

বৌধিসদ্বের প্রাণমংহার করিয়া ছিল । এইকপে বহুজন্মেই দেবদত বৌধিসতের প্রাণনাশের অন্ত চেষ্ট৷ করিয়াছিল 

বুধ আবিভ্ত হইলেও ধে এই চেষ্টা পরিহার করে নাই। 
একদিন ভিগুরা ধর্দমভায় বলাবলি করিতে লাখিগেন, "দেখ ভাই, দেবাত্ত বুদ্ধের প্রাণস:হীরার্থ সর্বদাই 

চত্রান্ত ধরিতেছে। দে ধামুদ্ধ নিয়োজিত করিয়াছিল, শিনাখও নিক্ষেপ করিয়াছিদ। নাঁলাগিরিকে ছাঁড়ি 

দিয়াছিল।* এই সময়ে শান্তা মেখানে উপস্থিত হইয়! তাহাদের আলোচামান বিষয় অবগত হইলেন এবং 

বলিলেন, "কেবল এখন নহে, পূর্বেও দেধদত্ত আমীর বধের জস্য চেষ্ট। করিয়াছে, কিন্তু এখন সে আমার 

কিছুর ভয় জনাইতে পারে না। আমি যখন তাহার পুত্র হইয়! 'ধর্মপালকুমার' এই মাম ধারণ করিয়। ছিদাম। 

তখনও দে আমার প্রাণসংহার করিয়াছিল এবং আমার দেহের চাঁরি পাশে অসিদার এরপ জাঘাত করাইযছিন 

যে ক্ষতগুলি রঞতপুণ্পমালার স্তায দেখাইয়াছিল ” অনন্তর তিনি দেই অতীত বখ| আর করিলেন ঃ-- ] 

পুবাঁকালে বারাণসীতে মহাপ্রতাঁপ নামে এক বাজ! ছিলেন। বোধিমন্ব তাহার অগ্রমহিষী 

ন্তরাদেবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার নাম হইয়াছিল ধর্মপাল। তীহাব বদ যখন 

সাত মাস, মেই সময়ে একদিন মহিষী তাহাকে গম্ধোদকে সান কর]ইয়। অলঙ্কার পরাইয়াছিলেন 

এবং বসিয। থেল! দিতেছিলেন। এই ময় রাজ মেখানে উপস্থিত হইলেন। মহিষ পুত্রের 

সহিত ক্রীড়া করিতেছিলেন এবং পুত্র্নেছে বিভোর হুইয়াছিলেন। তিনি রাজাকে দেখিয়াও 

উদয় নাঁডাইলেন না। রাজ! ভাবিলেন, “এ, দেখিতেছি, পুল পাই! এখনই গর্বিত হইয়াছে) 

আমাকে আর কিনুমানরগ্রাহা করে না, প্র যখন বড হইবে, তখন হয়ত আঁমীকে মার্য 

বলিয়াই মনে করিবে না। আমি এখনই ইহার পুঞ্রের গ্রাণবধ করাইব।” এই প্রতিভা 

করিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন এবং রাজীসনে উপবেশনপুর্ব্বক চোর ঘাতককে বঙি। পাঠাই- 

লেন, "তুমি ধাতকোচিত বেশে এখানে এম।” দে কাধায় বর পরিধান এবং রুক্তধাল| 

ধারণ কক, স্বন্কৌগরি পর রাখিয়া এবং উপধান ও ঘটি হাতে লইয়। উপস্থিত হুইল এবং 

রাজাকে প্রণাম করিয়া বলিল, প্দেব, কি উদ্দেগ্তে আমাকে ম্মরণ করিয়াছেন?” রাজা 

বলিলেন, “তুমি দেবীর শয়নাগারে দিয়! ধর্মপালকে লইয়া আইদ।” 

রাজা যে ভুদ্ধ হই! ফিরিয়া গিয়াছেন, মহিধী তাহ বুঝিতে গারিয়াছিধেন। ভিনি বৌঁধি- 

তকে ক্রোড়ে লইয়! বিয়া কানিতেছিলেন। চোর ঘাতক গিয়া তাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিগ, 

তীহার হাত হইতে কুমারকে কাঁড়িযা। লই এবং তাঁহাকে নইয়! রাঁজার নিকট গিয়া বলিল 

এখন কি করিব, মহারাজ 1৮ «এক খানা ফলক আনাও এবং আমার দন্ুখে রাখিয়া তাহার 

উপূর উহাকে গৌওয়াও 1» ঘাতক তাহাই করিল। এরিকে চন্রাদেবী বিলাঁগ করিতে ফবিতে 

* ইতঃপর্বের যে ছুইটা দ্র জাতক পাঁওয়। গিয়াছে [ত্য খও (১৭২) এবং বর্তমান খওড (৩৪ )] 

নে ছুইটাভে এ ঘটন।র উল্লেখ নাই। 
নী ও১৩। রি 

$ এছুইটা জাতক কোধাঁয় আছে তাহা এ পর্য্যস্ত জান যাঁধ দাই। 
$ উপধান-যে কাঁঠের উপর মাথা রাখিখ! লোকের শিরশ্ছেদ করা হয় (01০৫৫) ঘটি যৌখ হয রত 

ধন্ষিবার জস্থ। 
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গুভ্রের পশ্চাতে ছুটিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি আঁমিলে ঘাতক আবার জিজ্ঞ/সা করিল, 

«এখন কি করিব, মহারাজ ?” ধ্ধর্মপানের হাত ছুই খানা কাটিয়া ফেল।” এই নিদারখ 

আজ শুনিয়া চন্দ্রাদেবী বলিলেন, “আমার ছেলেটার বয়ম্ দাঁত মান মাত্র। বাঁছ! আমার কিছুই 
জানে না; উহার কোন দোষ নাই; ঘ্দি কোন অপরাধ হইয়া! থাকে, তাহ! আমার। অতএব 

আমারই হাঁত কাটিবার আজ্ঞা দিন।” এই প্রার্থনা জানাইবার জন্য তিনি প্রথম গাঁথা 
থগিলেন £- 

বুদ্ধিদোষে বনিয়াছি আঁমি মহাদোয, মহীপ্রতাণের যাহে জঙ্গিযাছে রৌধ। 
অতএব ধর্পুপালে ককন মোচন? প্রক্কৃত দৌধীর হোঁক হস্তের ছেদন। 

*্রাঁজ1! ঘাতকের দিকে দৃষ্টিপাত. করিলেন। সে বলিল, “কি করিব, মহারাঁজ”? রাজা 
বলিলেন “বিলম্ব না কবিয়া হাত ছুইথান কাটিয়া ফেল।« ঘাঁতিক তৎক্ষণাৎ তীক্ষ কুঠারাঘাতে 
কুমারের বংশকোরকসদৃশ কোমল হস্তযুগ্লল কাটিয়া ফেলিল। হাত কাট! গেল, কিন্তু কুমার 

ক্রন্দন করিলেন না, ক্ষান্তি ও মৈত্রীর বলে যাঁতনা সহ্য কবিলেন। চন্ত্রা কিন্তু তাহার ছিন্ন 
হস্তকোঁটি কোলে লইলেন এবং রক্তাক্ত দেহে পরিদেবন করিয়া বেডাইতে লাগিলেন। 

ঘাতক বাঁজাকে আবার জিজ্ঞাস! করিল, "এখন কি করিতে হইবে, মহারাজ?” বাজ! 

বলিলেন, "পা ছুই খানি কাট ।” তাহা গুনিয় চন্্া দ্বিতীয় গাথা ঝলিলেন £-_- 
বুদ্ধিদেধে করিয়াছি আমি মহা দোষ, মহীপ্রতাপের যাহে জন্মিযাছে রোষ। 
অতএব ধর্মুগালে ককন মোচন , প্রকৃত দোষীর হৌক পাদের ছোদন। 

রাজ! পুনর্বার ঘাতককে আদেশ দিলেন, মে কুমারের ছুই খানি পাই কাটিয়া! ফেলিল। 
চ্্রা গা ছুইখানিও ফোঁলে লইয়া রক্তাক্ত দেহে পবিদেবন করিতে করিতে বলিলেন, “মহারাজ, 
ছেলের হাত গ| কাট! গেলেও ম| তাহার পোষণ করে। আমি মজুব খাটিয়! বাছাকে প্রতিপালন 
করিব; আপনি ইহাঁকে আমায় দিন।” এ দ্বিকে ঘাতক জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজের আদেশ 
গানিত হইয়াছে ত? আমার কার্ধা সম্পন্ন হইয়াছে কি? "এখনও শেষ হয় নাই।” “তবে 
আর (ক করিতে হইবে?” মাথাটা কাট» তখন মন্ত্র তৃতীয় গাথ! বলিলেন £-. 

বুদ্ধিদৌধে করিয়াছি আমি মহাঁদে|য, মহাপ্রতাপের যাহে জন্মিযাছে রোয। 
অতএব ধর্দুগালে ককন মোচদ, প্রকৃত দৌষীর হেক মন্তকচ্ছেদন। 

ইহা বনিয়! তিনি নিজের মত্ত বাঁডাইয়| দিলেন। তখন ঘাতক আবার জিজ্ঞাদা করিল 
গ্মহাবাজ, কি করিব?” “ছেলেটার মাথা কাট ।” ঘাতক মাথ। কাটিয়া বলিল, "্রাজাজ্ঞা 
সপ্ন হইল কি?” «এখনও হয় নাই” "আরকি করিতে হইবে?” « ইহাকে অদিমুখে 
এরূপ ধারণ কর যে ক্ষতটা দেহ বেষ্টন করিয়া! রক্তপুষ্প মালার মত দেখায়” ঘাতক তখন 
ধড়ট। উর্ধে ক্ষেপণ করিয়! উহাকে অদির অগ্রভাগদ্বার| ধরি এবং এবপ ভাবে ক্ষতবেটিত 
করিল যে বোঁধ হইতে লাগিল, উহা মাল! পরিয়াছে। এইরূপে আঘাত করিধান সময়ে 
মাংমখগুগুলি রাজার বেদীর উপর পড়িতে লাগিল। চন্ত্রা সেই খাংসখগুগুলি কুড়াইয়া কোলে 
তুলিতে লাগিলেন এবং বেদীর উপবেই পরিদেঝন করিতে করিতে বলিলেন £__ 

হিতৈষী অগাত্য কেহ নই কি গাজার, দ্যাবশে লিবারিতে এই অতাচার? 
বলিতে ইহারে, "প্রভু, করে| না লিধন। এ তব রম পুত, কুলের নলন।” 

হিতকীমী জাতিজন লাই কি রাজার দরযাবশে নিধারিতে এই অত্যাচার? 

ঘলিতে ইহার, এর, করো না নিধন, এ তব আত্ম পুত্র, কুলের নন্দন।" 
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এই ছুই গাথা বণিবার পর চন্রাদেবী হাত দিয়া বুক চাপিয়া ধরিলেন এবং তৃতীয় গাথ 
ঝলিলেন £-- 

বে বাছতে করিভীম চন্দসলেপন, ছিন্ন, রলিগ তাহ হয়েছে এখন! 

পৃথিবী আছিল যাঁর উত্তরাধিকীর, হি পাদ, ছিন্ন পির, এ দপা তাহার! 
শোকেতে খবাসের রোধ হতেছে আমার, কি ঘলিব? নাহি আর মাধ্য বদিধার । 

চন্দ্রা এইবপ পরিদেবন করিতে লাগিলেন, এবং বাশবনে আগুন লাগিলে বাঁধ যেমন ফাটি 

যায়, তীহাঁব হদয়ও সেইরূপ কাটিয়া গেল; সেখানেই তাহাব প্রাণবিয়োগ হইল। রাঁজীও আর 
গল্যন্কে তিটিতে পারিলেন না; তিনি বেদীর উপর গভভিম্! গেলেন; বেদীর কাষ্ঠফলক চিরিয়া 
ছুই ভাগ হইল; তিনি তাহার ভিতর দিয়া ভূতলে পড়ি! গেলেন। অনন্তর এই বিগুলা 
ধরিত্রী (যাহার ঘনত্ব দবিলক্ষাধিক চতুর্নহূত * যোজন) তাহার অগুণের ভারবহনে অনমর্থা হই 
বিদীর্ণ হইল; মহাবিবর দেখা দিল) অবীচি হইতে ভীষণ জাল! উখিত হইয়া! রাঁজকুল 

ব্যবহার্য রুক্তকন্বলের স্াঁয় তাঁহার সর্বশরীর পরিরেষ্টন করিল এবং তাঁহাকে অবীচিতে নিক্ষেপ 

বরিগ। অমাত্যের! চন্্রাদেবীর ও বোধিদত্ের শরীরকৃত্য সম্পাদন করিলেন। 

[ মমবধান--তখন দেবদত ছিল সেই রাঁজ!, মহাপ্রজাপতী ছিলেন চনত এবং আমি ছিলাম ধর্দগাঁলকুমার।] 

৩০৯- জুবর্সস্থগ-জাতক্ । 

[শান্তা গ্রেতবনে অবস্থিতি-কানে শরবস্তীবাসিনী এক কুনকন্তার মত্দ্ধে এই কথা বলিয়াছিনেন। এই 

রমনী অগ্র্া বকের শি্য্রেদীভুজ শরবস্তীযানী কোন গৃহস্থের কণ্ঠা। ইনি অধ্ধাবতী, ধরা ণ। বৃ ধরণ 

ও মঙ্ে অনুরভা, রদাচারশীলা, কুপত্তিতা এবং দানাদিপুণ্যব্রত! ছিলেন। এ নগরেই উক্ত গৃহস্থের দবজীতি, 

ফি্ব মিথ দৃ্টিক। অগর এক পরিবারে তাহার বিবাহের প্রস্তাব হয়। ভাহীর মাত! গিতা বলিলেন, “আমাদের 

কণ্ঠ! শদধাবতী, ধর্দপরাঃণা, ত্রিরদধে অনুরক্তা, দানাদি পুণযাভিরতা, বিত্ত আপনারা মিথ্যুক আপনারা 

আমাদের কদ্তাকে যখাকচি দান করিতে, ধর্মকথা শুনিতে, বিহারে যাইতে, পীলরক্ষ! করিতে ও গোষধ গান 

করিতে দিবেন পা, অঙএব আমরা আপনাগের ঘরে তাহাকে মম্প্রণান করিব না, আপনাদের স্তায় মিথ] 

কোন বুল হইতে কণ্ঠ! নির্বাচন করিয়! লউন।* কিন্তু এইবপে প্রত খ্যাত হইয়াও ব্রগচ্ষের লোকে বলিল, 

স্আগনাদের কণা আমাদের গৃহে গিয়া, যাহা যাহা বজিজেন, ইচ্ছাসত মনভতই করিবেন ॥ আমধা বারণ করিব নাঃ 

কাটা আমাদিগকে দিন?” ইহাঁতে বস্তার মাতা পিভা! বলিজেন, "যদি আপনার! এবাগ অন্গীকার করেন তবে 

আঁমাদের ফলাকে লইতে পাসৈন।” 
অনপ্র গু নক্ষত্রে শুভকারধয সঙ্পন্ন হইল এবং বরগক্ষ বধু লইয়। গেল গভিগৃহে গিয়া এ কুলকনা 

বধূচিত সমন্ত কর্তব্য সম্পাদন করিতে লাগিনেপ, পতিকেই দেবতা জান করিলেন, এবং শ্বশুর স্বীতু়ীর 

রীতিমত দেব! করিতে লাগিলেন তিনি একদিন স্থামীকে বলিলেন; "নাধাপুল্র, আমার ইচ্ছ হইতেছে 

আমাদের কুলহিতৈথী স্থবিরগিগবে কিছু দান করি।” পতি উত্তর দিলেন, “বেশ ত, ভূমি যথ)কচি দান কর। 

ইহা শুনিয়া রম হবিরজিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন, মহাযে ভীঁহাদিগকে উৎকৃষ্ট ব্য ভোজন বরাইলেন এবং 

একাম্ে আমীন হইয়! বলিলেন, "দস্রগণ, এই কুলের সকলই মিথ্যাদৃিক। ইহার শ্রদ্ধারহিত এবং নিররের 

গণানভিত্র। অতএব যতদিন পর্যন্ত ইহার! বরিরঙের গাহাব্য বুঝিতে না পারেন, ততদিন আপনারা খই গৃহে 

এামিয়াই ভিক্ষা গ্রহণ করন।» হুবিরেরা এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তদবধি প্রতাহ উত্ত বাটীতে গিয় 

ভোজন করিতে লাখিলেন। 

* নহত-_একের পিঠে আটাশটা শুন দিলে যাহ! হয় মেই দংখ্য!। 
+ খর্থাৎ বৌদ্ধেডর কোন মশ্রদীয় ভুক্ত 



৩৫৯ - সুব্্মৃ-জাতক। ১৯৯ 
গো: আস পসরা 

ইহার পর & রমণী স্বামীকে আর একদিন বলিলেন, "্জাব্যপুতর, স্থবিরের প্রতিদিনই এখানে আমিতেছেন, 
অথচ আনি তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করেন না কেন?” তীহীর ঘামী বলিলেন, "আচ্ছা, আমি দেখা করিব 

গরদিন ধধন গুবিরদিগ্বের ভোজন থেষ হইল, তখন রমণী ভাহার স্বামীকে এ কথা স্মরণ করাইয| দিলেন! 
নী স্থবিরদিগ্রের নিকটে গ্িগা অভিবাদনপূর্্বক একান্ত উপবেশন করিবেন। তখন ধর্দমেনাগতি ভীহাকে 
ধর্দবখ| শুনাইলেম। তিনি সথবিরের ধর্মকথ। শুনিধ! এবং চল$লন ও আকার প্রকার দেখিঘ। এত মুগ্ধ হইলেন মে, 

ভাবধি শ্বহপ্তেই স্থবিযদিগের আমনাদি সঞ্জিত করিতেন, পানীয় জগ ছ'কিয। দিতেন এবং তাহাদের 
ভোঞ্রনকালে ধর্মাকথা গুনিতেন। এইবপে কিযদ্দিনের মধ্যে তাহার মিথ্যাদৃষ্টি কাটিধা গেল। অতঃগর 
একদিন স্থবির সারিপুতরসবাধী স্ত্রী উভয়ের নিকট ধর্মকথ। বলিবার কালে সত্যমমূহ ব্যাথা! করিলেন ১ তাহাতে 
ছুই জনেই স্রোভাপত্তিফল প্রাপ্ত হইলেন। ইহার পর মাতা পিতা হইতে ঝড়ীর দান কর্মকর পর্যন্ত * 
সকলেরই মিথা। দৃষ্টি অপনীত হইল এবং দকলেই বুদ্ধ, ধর্মী ও মজ্বের প্রতি অনুর হইল । 

আরও ফিছুদিন অতীত হইলে এ রমণী স্বামীকে বলিলেন, “আরধাপুত্র। গৃহস্থাশ্রমে থাঁকিঘ1 কি লাঁত? 

আমার ইচ্ছা হয় যে পত্রজ্যা গ্রহণ করি” স্বমী উত্তর দিলেন, প্উত্তম প্রস্তাব; আমিও প্রব্রজ্য। লইব।» ইহা 

বলিয়া তিনি গড়ীকে মহামমারেহে ভিক্মুণীদিগের উপীশ্রষে লইয! গেলেন, তীহাকে প্রত্রজ্যা দেওযাইবায ব্যবস্থা 
করিঘেন এবং নিপ্রে শান্তার নিকটে গিয়। প্রত্রজযা প্রার্থনা করিলেন। শান্ত! তাহীকে প্রথমে প্রব্রজ্যা ও পরে 
উপমন্পদা দিলেন। অনস্তর স্বামী। স্ত্রী, উভযেই বিদর্শলসম্পন্ন ঈ হইযা৷ অচিরে অর ভাত কবিলেন। 

একদিন ভিগুর ধর্মামতাঁ বলাথলি করিতে ল।গিলেন, "দেখ ভাই, অমুক দহর ভিক্ষ,ণী নিজের এবং 
স্বামীর। উভয়েরই সবর্দগরাধণতাঁর হেতু হইয়াছেন। ভাঁহার! উভষেই প্রত্রচ্যা লইঘা বিদর্শনসম্পন্ন হইথাছেন 
এবং অর্থ নাত করিয়াছেন '" এই মময়ে শা্ত। মেখানে উপস্থিত হইয| তীহাদের আলোচামান ব্ষষ জানিতে 

গরিলেন এবং বলিলেন, “এই রমণী যে কেন এখন স্বামীকে রাগপাশ হইতে মুক্ত করিলেন, তাহ! নহে, 
পূর্বেও ইনি প্রাচীন গতিভদিগর্কে মরণপাঁণ হইতে মুক্ত কবিয়াছিলেন।” অনন্তর কিয়ৎগ্ণ তুষীন্তাব আবন্ন্থন 
কবরিয়! তিনি ভিগুদিগের প্রার্থনানুমারে মেই অতীত কথ! আরন্ত করিলেন :--] 

পুরাকালে বাঁরাণনীরাজ ব্রদগত্তের সময়ে বোধিসত্ব হিমবন্ত প্রদেশে মৃগযে।নিতে অগ্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। বয়ঃপ্রান্তির পর তিনি অতিমনোহভিরাম সৌন্দধ্যসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তীহার 
দেহ হেমবর্ণ, বিধাণ রজতদীসদৃণ, চক্ষু ইটা মণিগোলকোপম এবং মুখ রক্তকম্বল পিণ্ডের 
্ার উজ্জন ছিল। তীহার পণচতুষয় যেন লাক্ষারদে চিক্ষণ হইয়াছিল বলিয়া মনে হইত| $ 
তাহার ভার্ধযাও সর্বাংশে তাহারই স্তায় অদষ্্ীসম্প্ন ছিলেন এবং তাহার স্ুথে সং্রীতভাবে 
খাম করিতেন। অধীতিসহত্র বিচিত্র মগ বোধিসত্বের পরিচর্য। জরিত। 

গতী পড্ধী এইবপে বাদ করিতেছিলেন, এমন সময়ে এক দিন এক ব্যাধ মৃগবীথিতে 
পাশ স্থাপন করিল, বৌধিসত্ব মৃগদিগেব্র পুবতঃ গমন কবিবাঁর কাঁলে উহাতে তাহার পদ 
বদ্ধ হইল। তিনি পাণ ছিন্ন করিবার জন্য পা টানিলেন, ইহাতে তাহাব চর্ম ছিন্ন হইগ্প; 
তিনি আবাঁর পা টানিলেন) ইহাতে মাংস ছিন্ন হইল) আবারও টানিলেন, ইহাতে সাধু 
কাটিগ গেল এবং পখ গিয়। অস্থিতে সংলগ্ধ হইল। কিছুতেই পাশ ছিডিতে ন| পারিয়া 
বোধিনতব মরণভয়ে অভিভূত হইলেন এবং মৃগেবা পাশবদ্ধ হইলে যেরূগ রব করে, সেইরূপ রব 
করিতে লাগিলেন। তাহা গুনিপ্াা মৃগেরা ভয় পাইয়া! পলায়ন কবিল। তাহার ভার্যযাও 
পলাইয়াছিলেন। কিন্তু মুগদিগের মধ্যে বোধিসবকে দেখিতে ন! পাইয়। ভাবিলেন, 'সন্তবতঃ 

খদেরঈভ 55 জা ভজন রইল জম উট 
1 গালি গবপম্দনা-ত্দ্রান (ইহা অরন্দিগের একটী লঙ্গণ )। 
£ হুগকপী বোধিসবের বপব্ণনার জনা এইটাই মামুলী রীতি! তুৎ ন্যান্বৌধযূগ'জাতক (১২)। 



হি পঞ্চ নিপাত ০5:48, 
আমার স্থামীরই ভয়ের কারণ জঙ্গিয়াছে। তিনি অতিবেগে বোধিসধের নিঝট উপস্থিত 
হইলেন এবং সাশ্রমুখে বলিলেন, * স্বামিন্ আপনি ত মহাবল; আঁপনি কেন এই পাশে কাতর 
হইয়াছেন? বল প্রয়োগ করিয়া! এখনই ইহা ছিড়িয়া ফেলুন ৮ তিনি স্বামীর উৎদাহ্বর্নার্থ 
নিঙ্ললিখিত প্রথম গা! বলিলেন £-- 

মহামূগ--হবরের আত! ধার পাঁষস্" 

/ তিনি কেনংপাশে বদ্ধ? কবন বিভ্রুম। 
ছিডুন এ চর্দরজ্ং চলুন জবার 
চরি গ্িয় বনে মোরা । আপনা বিহনে 
আর না হইবে হথ কপালে আমার। 

ইহ। শুনিয়! বৌধিসতব দ্বিতীয় গাঁথা বলিলেন $-- 
বিক্রমপ্রকাশে ক্রুটি করি নাই কোন। 
দেহের মমন্ত বলপ্রয়োগে করেছি 

ধরাতলে পদাধাত--যদি দে উপায়ে 
ছি'ড়িতে পারি এ পশে, কিন্ত বৃথা চেষ্টা । 
যতই ছিডিতে চাই এ দৃঢ় বন্ধনে, 
ততই ধাতগ| বাড়ে গ।য়েতে আমার। 

তখন মুগী বলিলেন, "স্থামিন্, ভয় গাইবেন না। আমি নিজের ক্ষমতাবলে ব্যাধের নিকটে 
যাঞ্তা করিব, নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়া আপনার জীবন ভিক্ষা! লইব।” মছাসখকে এইরূপে 
আশ্বাস দিন মৃগী তাঁহার রক্তাক্ত দেহ আলিঙ্গন করিয়া! বহিল। এদিকে ব্য অসি ও শক্তি 
হস্তে লইয়া গ্রলয়ানির ন্যায় উপস্থিত হইল | তাহাকে দেখিয়া! মুগী বলিলেন, গ্্বামিন, ব্যাধ 
আসিতেছে ; আমি নিজের ক্ষমতাবলে আপনাকে মুক্ত করিব) আপনি ভয় পাইবেন ন|।* 
বোধিসববকে এইরূপে আশ্বাস দি! মৃগী ব্যাধের আগমনপথে গেলেন এবং একটু হি গার্খে 
অবস্থিত হইয়া! তাহাকে গ্রধিপাতপূর্বর্ক বলিলেন, গ্গ্রভু, আমার স্বামী সুবরণমূগ শীাচারমন্প্ 
এবং অীতি সহস্র মৃগ্রের অধিপতি ।* এইন্ধপে বোধিসত্বের গুণ বর্ণনা করিয়! তাহার জীবন" 
রূ্মা্থ নিজের প্রার্থন! জানাইবার কালে মৃগী তৃতীয় গাথা বলিলেন ৫. 

ভূতলে পদ্দীশপর্ণ করুন আত 
মাংস রাখিবার তরে । নিক্ষাশিত করি 

অঙ্গি তব, অগ্রে বধ করুন আমায়, 
তাঁর পর বধিবেন এই মৃগরাজে। 

ইহা গুনিয়! ব্যাধ অতি বিশ্য়ািত হয়| ভাবিল, “তহিত, যাঁহারা মাঘ তাহারাও ত স্বামীর 

জন্য নিজের প্রাণ দেয় না; তি্/গজাতির ত দূরের কথা! একি ব্যাগার? এই প্রাণী মধুর 

মাঁুষী ভাযার বথ। বলিতেছে ! আমি আজ ইহার এবং ইহার পতিব, উভয়েরই জীবন দান 
করিব” সেমুগীর প্রতি অতি এমন হইয়! চতুর্থ গাথা! বলিল £- 

মৃগী মুখেতে পুর্বে সামুষীর ভাষা 
গনি নাই, দেখি নাই হেন মৃগী কতু। 

বধিব না! তৌমীরে ব! মহামৃগে আমি , 
যাও চলি, হও হুখী বিহয়ি এ বনে। 



৩৬*--নুশ্রোণি জাতক | ১১১ 

বোঁধিসন্বকে সুখী দেখিয়া যুদী অত্যন্ত আহনাদিত হইল এবং ব্যাধকে ধন্যবাদ দিবার সময়ে 
পঞ্চম গাথা বলিল £- 

সৃগরালে ঘুক্ত দেখি যে আনন মোর 
উপজিন মনে আজ, সেইফপ যেন 
জ্াতিমিত্রগণ সহ আনন অগার 
তব ভাগ্বো, ব্যাধরাজ, হয চিরকাঁল। 

বোঁধিদত্বও ভাঁবিতে লাগিলেন, 'এই ব্যাধ আজ আমার, এই দৃগীর এবং অশীতি সহনর মুগের 
জীবন দান করিয়াছে। এ আমার আশ্রযস্থানীয় হইয়াছে) আমারও কর্তব্য থে ইহাকে আশ্রয় দি।+ 
বোধিমত্ব উৎকৃষ্ট গুণনম্পন্ন ছিলেন; তিনি স্থির করিলেন, 'যে আমায় দান করিয়াছে, তাহাকে 
প্রতিযান কর! উচিত।” তিলি নিজের বিচর্ণ-ক্ষেত্রে একথণ্ড মণি দেখিয়াছিলেন। এখন 
ব্যাথকে তাহা দান করিয়! বলিলেন, “ সৌম্য, এখন হইতে গ্রাণাতিপাঁত ইত্যাদি পাপ করিও না; 
এই মনি লইয়া গার্স্থাধর্ম অবলম্বন কর, স্ত্রী পুত্র পাপন কর এবং ঘানশীলাদি পুাপরাম্ণ হও1৮ 
এইক্নূপে ব্যাধকে উপদেশ দিয়। বৌধিসবব অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। 

[ বসধান-তখন ছল * ছিল মেই ব্যাঁধ । এই হর ডিগ্গুণী ছিজেন সেই সৃগ্ন এবং আঁমি ছিলাম মেই 
সগনাজ। ] 

৩৬০- স্শ্রোপি-জীতিক্ক ।1 

[খান্ত। জেতবনে অবস্থিতিক|লে কৌন উৎকঠিত ভি্কুফাকে লক্ষ করি এই কথ। বনিয়াছিলেন। শন সেই 
ভিদুকে দবিজঞাম। করিয়াছিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকিত হইয়া? “সে উত্তর দিখাঁছিল, "হা, ভাস্ত! “কি 
দেখিয়া?" “এক অনন্ত রমণী দেখিয়া ।” “দেখ ভিক্ষু, কিছুতেই রমদীদিগের চরিত্র রক্ষা! ধরা যায় না। 
পুরণ পণ্ডিতের। রমনীদিগকে সপর্ভবনে গ্াঁখিয়ও তাহাদের চরিত্ররগণে সদর্থ হন নাই ।” অনন্তর খাত 
উক্ত ডিক্ুর অনুরোধে সই গাটীন কথ! আরশ করিলেন £--] 

পুরবীকালে বাঁরাণদীতে তামরাজ্জ ব্রাজত্ব করিতেন। স্ুশ্রোণি-নারী এক পরম সুন্দরী 
রমণী তাহার অগ্রমহিধী ছিলেন। এ সময়ে বৌধিসত্ব সুপর্ণ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
তখন নাগধীগ মেরুম দ্বী-লামে অভিহিত হইত। বৌধিসত্ব এ দবীগে স্তপর্ণভবনে বাঁ 
করিতেন! 

বোধিমবাগ্াণদীতে যাইতেন এবং মানববেশ ধারণ করিদ্বা তাতরযাজের সহিত দুাতক্ীড়] 
করিতেন। ভীহীর অলৌকিক রূপ দেখিয়া লোঁকে সুঝ্রোণিকে বলিল, “আমাদের রাজার 
মহিত এক পরম রূপবাঁন্ যুবক দাতক্রীড়া করিয়া থাকে ।” ইহাতে স্থুঞ্রোণির গ যুবককে 
দেখিতে ইচ্ছা হুইল। তিনি একদিন অলবার পরিধান করিয়া দ্যুতমগুলে প্রবেশ করিলেন এবং 
পরিচারিকািগের মধ্যে অবস্থিত হইয়। বৌধিমত্বকে দ্নেখিতে লাগিলেন; বোঁধিসবৃও ভীহাকে 
দেখিলেন এবং উভয়েই পরষ্পরের গ্রৃতি জমূরক্ত হইলেন। 
পা 

নু ভা ভিন্ুর লাগ। এই ব্যক্তি ভীধিকদিগের গন্ধ অব্দন্ধন করিসীছিলেদ বলিধ! সত্য হইতে বহিভূত 
মাছিনেন। 
+ এই জীতক কাঁকবতী-জাতকেরই (৩২৭ ) বপাত্তর। 



১২ পঞ্চ নিপাত 

2 23542575227-8445 
স্থপরণবাজ বোধিসব স্বীর অন্ুভাববলে বারাণসীতে ঝটকা উত্থাপিত বরিলেন। গৃহপতন- 

ভরে রাজভবনের সমস্ত লোক বাহিরে চলিয়৷ গেল। তখন বোধিসত্ব নিজের অন্ভাববলে 
অন্ধকার জন্মাইলেন এবং সুঝণিকে লইয়া! আকাশ পথে নাগনীগে নিজের আয়ে গ্রবেণ 
কবিলেন। সুশ্রোণি কোথায় গিয়াছেন, কৌঁথ! হইতে আসিরাছেন অন্ত কেহই তাহা জানিতে 
পারিল না। বোঁধিদত্ব তীহার মহিত আমোদ প্রমোদ করিতেন এবং পূর্ব বারীণদীতে 
রাজার সহিত দাত ক্রীডা করিতে যাইতেন। 

রাজার স্বর্ধ নামক একজন গন্ধব্ব ছিল। গহিষী কোথায় গিয়াছেন, তাহা স্থির করিতে 
না! পারিয়া তিনি স্বর্থকে বলিলেন, "তুমি যাও, সমস্ত স্থলগথ ও জলপথ তন্ন তন্ন করিয়া, 
দেবী কোথায় গিয়াছেন তাহা নিয় কর।” এই বলিয়া! তিনি স্বর্থকে বিদায় দিলেন। 

বর্গ পাথেয় গ্রহণ করিয়! বাহির হইল এবং বারাঁণসীর দ্বারন্লিহিত গ্রাম হইতে আন্ত 
করিয়া চলিতে চলিতে শেষে ভূগুকচ্ছ নগরে * উপস্থিত হইল। তখন ভৃগুকচ্ছের কতিগন্ 
বণিক্ ু বর্ণভূমিতে 1 যাইতেছিল। স্বর্গ তাহাদের নিকট গিয়া ঝলিন, "আমি গঞ্বর্ব) আপনার 
যদি নৌকাভাড়া না লন, তাহা হইলে আপনাদের তৃষ্থিব জন্য আমি গান বাজ্না করিব। 
আপনার! আমাকে লইয়! চদুম।* বণিকেরা বলিল, "আমর! মগ্গত হইলাঁম।” অনন্তর তাহীরা 
বর্দকে লইয়া নৌকা ছাড়িয়া দিল। 

নৌকা! নির্বিদ্ে বছদুর অগ্রসব হইলে নাবিকেরা গ্র্কে ডাকিয়া! বলিল, গান বাশ্না 
কর।» বর্ম ঝলিল "্গান করিব বটে, কিন্তু আমি গান করিলে মাছগুণী| ছুটাছুটি করিবে) 
তাহাতে গোত তগ্গ হইবার আঁশঙ্কা আঁছে।” নাবিকের| বলিল, "মে কি কথা? সামান্য 
একটা লোকে গান করিবে, তাহাতে মাছগুল! বিচলিত হইবে কেন? তুমি আরম্ত র।" 
“করিতেছি) কিন্তু শেষে যেন আপনার! আমার উপর রাগ না করেন।” ইহা বলিয়! স্বর 
বীগায় মুচ্ছনা দিয়া তত্ীর ম্বরেব সহিত গীতম্বরের সুন্দর লয় রাখিয়া গ্রান করিতে লাগিলেন। 
তাহা শুনিয়া মৎস্য গুলি উন্মত্ের ন্যায় ছুটাছুটি আরভ্ত করিল। একট! মকর লাফ দিয়। নৌকার 
উপর গডিল এবং তাহাতে নৌকাখানি ভাঙ্গিয়া গেল। স্বত্ম একখানি কাষ্ঠফলকের উপর শুইয়া 
বাঁধুবেগে চলিতে চলিতে নাগণীগন্থ সুপর্ণভবন সন্নিহিত একটা বটবৃক্ষের নিকট উপনীত হইল। 

সুপর্ণবাঁজ যখন দ্যুক্রীডার অন্ত যাইতেন, তথন সুশ্রোণি বিমান হইতে অবতবণ করিয়া 
বেড়াইতেন। তিনি বেলাভূমিতে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময়ে স্বর্গন্বর্বকে দেখিতে পাইলেন 
এবং ভাঁহাফে চিনিতে পারিয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কিরূপে আমিলে?* ৭ 
তাহাকে মনত বৃত্তান্ত বণিলেন। ুশ্রোণি বলিলেন, “ভয় নাই ।” তিনি এইবপে আশ্বাস দিয়] 
কে দুই হাতে তুলিয়। বিমানে লই! গেলেন, এবং শঘ্যায় শোওয়াইলেন। অনন্তর স্ব সুস্থ 
হইল। তখন স্ুশ্রোণি তাহাকে দিব্য ভোব্য খাইতে দিলেন, দিব্য গদ্কোদকে নান বরাইলেন, 
দিব্য বনু পরিধান করাইলেন, সুগন্ধি দিবা পুপ্পে বিভূষিত করিলেন এবং পুনর্বার দিব্য শয্যায় 
শয়ন করাইলেন। তিনি এইরপে স্বর্ণের শুশ্রধ। করিতে লাগিলেন। যখন সুপর্ণরাজ ফিরিয়া 
যাইতেন, তখন তিনি স্বর্নকে লুকাইয়া রাখিতেন ? কিন্ত সপর্ণরাজ চলিয়। গেলেই কামমোহিত 
হ্ইয়! তাঁহার সহিত আঁমোদ প্রমোদ করিতেন। 
রিট 

ক বর্তমান তরৌচ। 
1 ুবপরভীমি-তরদ্ধদেশ (শ্রীকৃদিগের 001৫8) 070802656)। 



৩৬০--সুশ্রোর্নি-জাতক 1 ১১৩ 
বাকিরা রি লি 

ইহার প্রায় দেডমাস পরে বারাণসীর কয়েকজন বণিক কাষ্ঠ ও পানীয় জল সংগ্রহ করিবার 

জন্ঘ নাগবীপের নেই বটবৃক্ষের নিকট অবতরণ করিল। স্বর্গ তাহাদের সহিত নৌকারোহণ 

করিয়া বারাণদীতে ফিরিয়া গেল, রাজার সহিত দেখা করিন এবং দ[তক্রীভার সময়ে বীণ! লইয়া 
প্রথম গাথা গান করিল ঃ-. 

তিমিতের * গন্ধ গ'য়ে বহিছে পবন £ 
গশিছে শ্রবণে দুর মাগর-গর্জন 2 

হেথা] হ'তে বহদুরে, সখ্োণি সাগর-পাঁরে 
আছে তাম্রননে পুনঃ মিলন-আশায 
ভাঁবিয়! মে কথ! মৌর বুক ফেটে যাধ। 

ইছা শুনিয়! সুপর্ণ দ্বিতীয় গাথা বলিলেন ঃ 

কিনে গাগর-পায়ে করিলে গর্ন ? 
কি উপায়ে লাগদ্বীপ করিলে দর্শন? 

বন করি কি উপায় দেখিতে পাইলে ভাব; 
জানিতে হযেছে মোর বড কৌতুহল । 
মমন্ত বৃত্তাত্ত তুমি বিস্তারিয়৷ বল। 

বর্ম তখন তিনটা গাথা বলিল £-- 
বণিকের৷ যেতেছিল অর্থের কারণ 
ভৃগ্তবচ্ছ হ'তে করি পোঁতে আরোহণ । 

মকরে ভাঁনিন তরী; একটা ফলক ধরি 
ভাঁসিতে ভাঁসিতে মোর রক্ষা হ'ল প্রাণ 
দেখিলাম নাগথীপে সুপর্দবিমীন। 

চন্দনে ধাহার গার নিত্য নিপ্ত হয়, 
এমন রমণী এফ দেখিল| আমায়। 

সমেহে তনয়ে যথা অঙ্কে তুলি ল'ন মাতা, 
আমায কোমল বরে করি উত্তোলন 
হুপর্ণবিমানে ভদ্র করিল! স্থাগন। 

মদিরাঙ্গী দিল! মম ভোগের কারণ 

দিবা অন্ন, জল, বস্ত্র, বিচিত্র শয়ন । 
দিলা আত্মদেহ পরে আমার ভোগের তরে 

ইহার অধিক আঁর বলিয়া কি কাজ? 
বলিলাম সত্য কথা। গুন, তাত্ররাজ। 

বব যখন এইরূপ বলিতেছিল, তখন স্পর্ণের মনে অস্থৃতাপ জন্মিন। তিনি ভাঁবিলেন, 
'আমি স্বপর্ণতবনে লইয়া গিয়াও এই রমণীর চরিত্র রক্ষা করিতে পারিণাম না! এনপ দৃঃদীনা 
বমণীতে আমার কি কাজ? অনন্তর তিনি নুশ্রোণিকে আনিয়। রাজাকে দিলেন এবং সে স্থান 
হইতে চলয়! গেলেন। ইহার পর তিনি আর কখনও সেখানে আসেন নাই। 

ক টীকাঁকার বলেন, 'ভিনির' একপ্রকার বৃক্ষ ও ভাহার পুগ। 
1 'কুমমূদো? । সুর সাগর বলিবার অভিপ্রাষ বোধ হয় এই যে, হুপর্ণ যাহ ছুণ্ঘা মনে:করিযা ছিলেন, খদ্ 

যে উাযেই হউক, তাহা পাঁয় হইয়াছিল। এ 
১৫ 



১১৪ পঞ্চনিগাত | 

[কাস্তে শান্ত! সত্যননূহ ব্যাথা করিলেন! ভা গুনিয়। সেই উৎকষ্ঠিত ভিন্বু জোতাগতি-ফল প্রাপ্ত 
হইলেন 

সমবধান-তখন আদদ ছিলেন সেই রাজ! এবং আমি ছিলাম দেই হুপরররাজ ।] 

৩৬১-র্মাল্লোহনজাতিক 

[শাস্ত। জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে অগ্রশ্রাবকহুয়ের নন্বন্ধে এই কথ বঙলগিযাছিলেন। এই মহাহবিরধয একদা 
নিতান্ত নির্জন স্থানে ধর্ধাকান অভিবাঁহিত করিবার অভিপরায়ে শান্তার নিকট বিদায় পয নিজেরাই শব 
গাত্রটীবর হতে লইলেন, ভিগুদ্ঙ্ঘ পরিহারপূর্ক জেতবন হইতে নিদ্রান্ত হইলেন এবং এক প্রত্যন্ত থ্ামের 
নিকটে ব্নয়ধ্যে বাঁদ করিতে লাগিলেন। ইহাদের উচ্ছিষ্ভোলী এক জন সেবক ই'হাদেয়ই বাঁদহানের 
নিকটে 'অবস্থিতি করিত। স্থষিরদঘয় সন্ভ্ীতভাবে পরমহুথে একত্র বাস করিতেছেন দেখিয়া থে ভ1বিব, 'দেখা 
হাঁটিক, ইহাদের মধ্যে বিবাদ ঘটাইতে পার! বাঁয় কি না।' এইকপ চিন্তা করিয়া নে স্থবির সারিগুতরের নিধটে 
গর জিজ্ঞাদা করিল, “নত, অর্ধ) মহীমৌদ্গল্যায়ন স্কুবিরের সহিত আপদার কিছু প্রত! আছে কি?” 
“একথ] জিজ্াবা করিতেছ কেন, বাঁপু?* “তিনি আপনার অগণ কর্ন করিয়! বেডান- বলেন, 'লামি মার 

গেলে দারিণুন্রের কোন গ্রতিপত্তিই থাকিবে না; জাতি, গোর, কুগ, জন্স্থনি, শাহগন্থে বাৎপ্ধি বা থছি, 
বিছ্ুডেই ভিনি আমার তুল্যবন্ষ নহেদ।" নারিগুত্র একটু দিয়! বলিলেন, “নাচ্ছা। বাঁ ভুমি এখন যাঁও।” 

এই ঝাকি পরদিন পাবার স্থবির মহাসৌধ্ধল্যাযনের নিকটে গিয়| উততবপ বলিল। তিনিও একটু হাদিয় 
খলিলেন, প্আাচ্ছা বাঁপু, এখন তুমি ঘাও” এবং নিজেই নাবিপুজ স্থবিরের নিধটে গিয়া লিজানা করিলেন, 

"ভাই, এই উচ্ছিষ্টভোভী তোমা কিছু ব্লিয়ছে কি?” *হাঁ, ভাই।* "আমাকেও বলিযাছে; ইহাকে তাড়াইিয 
দেওয়া আর্ক 1” “বেশ কথা, তাঁডাইয়া দাও।* গখন মর্যাসৌদ্গল্যাষ। আদুলে ডুডি দিতে দিতে 
নেই পিশুদকারবকে বলিলেন, "দূর হও, তোষাকে এখানে ধাবিতে হইবে না কাজেই দে দৃরীভূত হইল। 

স্থবির লন্্ীতভাবে ব্ধাবাঁদ করিয়া শান্তার নিকটে ফিরিয়! গেদেন এবং ভাহাঁকে প্রণাম করিয়া আসন 
গ্রহণ করিলেন। শীন্তা প্রীতিসন্তাষণ করিয| জিজ্ঞাসা করিলেন, প্ৰ্যাবাস ভ হুখে সম্পন্ন হইয়াছে?» ভা, 
এক উচ্ছিষ্টভোজী আমাদের মধ বিবাদ ঘট হবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু কৃতকার্ধা না হইযা৷ গলায়ন করিয়াছিল ।* 
“দেখ মারিগু্, কেবল এ জগগে নহে, পূর্বেও এই ব্যক্তি তোসাদের মধ্যে বিবা? ঘটাইিধার চেষ্টা করিযাছিদ। কিন্তু 
তাহা না! পা্গিগ। শেষে পণাইর। গিঘাছিল।” অনন্তর সারিপুত্রের অনুরোধে তিনি মেই অতীত বথ! আন্ত 
করিলেন £-] 

পুরাকাঁলে বাঁরাণসীরাজ বর্গদতের সময়ে বোধিদত্ব কোন অরণ্যে বৃক্ষদেবতারূপে জঙাগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। তখন নেই ঝনে এক মিংহ ও এক ব্যাপ্র কোন পর্বতগ্রহায় ঝাদ করিত। এক 
শূর্থীন তাহাদের পরিচর্যা করিত) সে উচ্ছিষ্ট খাইয়! বেশ হষট পুষ্ট হইয়াছিল। সে এক দিন 
ভাঁবিতে লাগিল, "আমি কখনও দিংহেব ব! বাঁধের মাংন খাই নাই । এই ছুইট| জন্থর মধ্যে বিবাদ 
ঘটাইতে হইবে | ইহারা পরম্পর বিবাদ করিয়া মারা ঝইবে? তখন ইহাদের মাংস খাইব 
এরইকনগ অভিসন্ধি করিয়া সে দিংহের নিকটে গেল এবং জিজ্ঞাসা করিল, "গরু, ব্যাগ্রের সহিত 
আপনার কিছু শত্রুতা আছে ক?” “একথা! বিজ্ঞাদা করিতেছ কেন, সৌম্য!” "ভান্ত, 
তিনি আপনা নিন্দা করিয়া! বেড়ান_-বলেন, “আমি যারা গেলে কি দেহের দৌন্ধে, আয়তনে 
ও গান্তীর্যে, কি জাতিবলবীর্ধ্ে, এই সিংহ আমার কলামাত্র গুণও পাইবে না।” ইহা গুনিয! 
সিংহ বণিব, “ভুমি দূর হও? ব্যাপ্র আমার সত্বন্ধে কখনও এমন কথা বলিবে ন11” ইহার পর 
শৃগান ব্যাঘ্ের নিকটে গিয়া তাঁহাকেও এইরূপ কথা বলিল। তাহা শুনিয়া ব্যান সিংহের নিকটে 
০০০০০৯৯০০০৪ 

* ভ* সন্ধিছেদ-সীতক ( ০৪৯) ; তিব্বতদেশীয় গলপ (৬০) গঞতগ্ত্ের মিত্রতেদ প্রকরণের বীজকথ|। 



৩৬২-শীলমীমাংসা-জাতক। ১১৫ 
তিনিনিরি ররর বিড 
গিয়৷ জিজ্ঞাসা করিল, “ভাই, তুমি কি এই কথ! বলিয়াছ?” এই গ্রশ্ন করিবার সময়ে ব্যাজ 
প্রথম গাথা বলিল £-- 

“বর্ণের প্রকরধে জীতিবন্বীর্যেট স্ুবাহু* আমীর তুলাকক্ষ নয়; 

বলেছ কিতুমি একথা, হ্দস্তঃ. বলেছ যেইহা বিশ্বাস নাহয়। 

ইহা গুনিয়! সিংহ শেষের চারিটা গাথ! বলিল £-- 

“বর্ণের প্রকর্ষে  জাতিব্গবীর্ধো সন্ত আমার সমকক্ষ নয়» 
“ বলেছকি তুমি একথ। সুবাছ? বলেছ ঘেইহা বিশ্বাস না হয়। 

পিশুন বচন কক্িযাশ্রণ চীওযদ্িতুমি বধিতে আমাষ, 
এখনহইতে একসঙ্সেখাকা তৌমার আমার ঘটিবে না, হায়। 

যাঁর তাঁর কথা বিখাস যেকরে পীগ্র তারহয় বান্ধব-বিচ্ছেদ , 
থাকে ন।মিততা, জনমে শত্রুতা) পরের কথায হয মুহদ্ভেদ। 

গাছে করে মোর অনিষ্ট এ ভয়ে. সদদাসাবধানে করে যেই জন 
মিত্রের চরিত্রে ছিদ্র অন্বেষণ, মিত্র তারে আমি বলি না কখন। 

তনধ যেসন নিঃশঙ্ব-হদযে জননীর বুকে স্বথে নিদ্রা যায়, 
মিত্রের হযে তেমনি বিন স্থাপিতে পারিলে লোকে সুখ পাঁয়। 

ছুইটা হয গরম্পর যদি এইবপ হয় বিশ্বামভাজন। 
প্রকৃত মিত্রতী তাঁহাকেই বলে, নাহি সাঁধা কারো করে তা ছেদন। 

সিংহ এই গাথা চারিটী ছার! মিত্রগুণ বর্ণনা করিলে ব্যাপ্ত নিজের দৌষ শ্বীকার করিয়া ক্ষম! 
গ্রাপ্ত হইল এবং অতঃপর উভয়েই সম্খ্রীতভাবে বাস করিতে লাগিল। শৃগাল দেখান হইতে 
পলাইয়। অন্যত্র গেল। 

[ মসব্ধান_-তখন এই উদ্ছিষ্টভোজী ছিল সেই শৃগাল, গারিপুত্র ছিলেন সেই মিংহ, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন 
নেই ব্যাত্র এবং আমি ছিলাম সেই দেবতা, ধিনি বনের মধ্যে এই কাঁও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। ] 

৩৬২-স্পীলমীমাহস। জাতক । 

[ শান্ত! জেতবনে অবস্থিতিকাঁজে এক শীলমীমীংসক ত্রাঙ্মণ সন্ধে এই বথা বলিয়াছিলেন। ওুপাঁ যায়, রাজ! 
নাকি এই ব্ক্তিকে শীলসম্পন্ন মনে করিয়! অন্যানা ত্রাঙ্গণ অপেক্ষা! তাহার অধিক সম্মান করিতেন। একদিন 
ব্রণ চিন্ত! করিতে লাগিলেন, রাজা যে আমাকে অস্যান্ত ব্রা্গণ অপেক্ষা অধিক শ্রদ্ধ। করেন, ভাহা আমি শীল- 

সপন এই নিমিত্ত, না আমি শান্রচ্চী় রত এই মনে কদ্দিয1?' তাহার ইচ্ছ! হইল, একবার মীমাংম! করিয়! 
দেখিবেন শীলের মহব্ অধিক, না শীন্রজ্ঞানের । এই জন্য একদিন তিনি কোাঁধাক্ষের ফলক 1 হইতে একটা 
কার্ধাপণ তুলিয়। লইলেন। কোধাধ্যন তাহাকে বড শ্রদ্ধা করিতেন বলিয়! সেদিন বাঁওনিষ্পত্তি করিলেন ন। 
ক্রমে যখন তৃতীধ বারও ত্রাণ এইরূপ করিলেন, তখন ফৌধাঁধ্যক্ষ ভীহাকে লোগব্রখীদক বলিয়! ধরাইখ| দিলেন 
এবং রাজী নিকট লইঘ1 গেলেন। রাজ! জিজাঁন! করিলেন, “এই ব্রাঙ্গাণ কি অপরাধ করিযছেল?” “ইনি 
রান্রকীয ধন আত্মসাৎ করিযাছেল।" "বি গে। ঠাকুর, এ কথা সত্য কি?” “ম্হারাঁজ, আমি আপনার ধন 
আয্মমাৎ করি নাই। আনার সলেহ হইযাঁছিল, জগতে শীল বড, না শান্রজ্ঞান বড়। এই প্রশ্নের শীমাংলার নিমিত্ত 
হ্যঁমি তিনবার কাধীগণ গ্রহণ করিযাছি। ভাহার পর ইলি আন।কে বন্ধন করিয়া! আপনার নিকটে আনিয়াছেন। 
এখন ধুষিতে পাঁরিলান, শান্রজ্ঞান অপেক্ষ। শীলই উৎকৃষ্ট, আমার গাঁথা ধর্দে প্রযৌজন নাই , আমি প্রত্রজা 

1 যে কাষ্টখণ্ডের উপর রা খিয়। সর্ণমদ্রাদি গণা যায় 



১৯৬ পঞ্চনিগাভ। 
পিপিপি লীর্টীশীশ্ী লিউ? 
গ্রহণ ঝরিব।* অতঃপয রজার নিকট হইতে প্রবরজ্। গ্রহণের অনুমতি লইয়। নিত্রের গৃহদ্ধার গর্ত না 
ফিরিয়াই তিনি জেতবনে গদন করিলেন এবং শীস্তার নিকটে প্রত্রজ্যা চাহিনেন। শান্তা ভাহাকে প্রজা! 
দিলেন, উপমম্পদ্ও দিলেন। উপমন্পর হইবার অল্লদিন পরেই তিনি বিদর্শন লীভ করিয়া অর প্রাপ্ত হইলেন। 

একদিন ডিক! ধর্দদভায় এই সহ্দ্ধে কধৌপকখন করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, অমুক ব্রাহ্মণ নিজের 
শীলদীমাংনা করিতে গিয়! পত্র নইগাছেন এবং বিদর্শন লা করিয়া অর্থ পরাণ হইয়াছেন ।* এই সময়ে শা 
দেখানে উগস্থিত হইয়। গীহাদের আলৌচামান বিষয় জানিতে গারিলেন এবং বলিলেন, “কেবল এখন মহে, 
পর্বোও পততিতেরা শীলেয় ও? পরীক্ষা করিয়া গরবজ্যা নইয়াছিলেন এবং মুক্তিপণ না বরিয়াছিলেন।" অনন্তর 
তিনি মেই অতীত কথা বলিতে লাগিলেন ₹--] 

গুরাকালে বাঁরাণদীরাজ ক্ষদত্তের সময়ে বোধিসন্ ব্রা্মণকুণে অন্মগ্রহণপূর্বক বয় 
প্রাপ্তির পর তক্ষশিলার গিয়া সর্বশান্তর বৎগয় হইয়াছিলেন এবং বারাণদীতে ফিরিয়া রাজার 
সহিত দেখা করিয়াছিলেন। রাজ। তাহাকে পৌরেহিত্য-পদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। 

বোধিপত্ব পঞ্চশীল পান করিতেন; রাজাঁও তীহাঁকে দীলসম্পন্ন জানিয়৷ সবিশেষ 
শ্রদ্ধা করিলেন। অনন্তর বোধিসত্ব একদিন চিন্তা! করিতে লাগিলেন, প্রাজা যে আমাকে 
এত শ্রদ্ধ। করেন, ইহার কারণ কি? আমি শীলবান্ এজন্য, না৷ আমি বিদবান্ এজন্য 1” এই 
প্রশ্নের মীঘাংদার্থ তিনি, বর্তমান বস্তুতে যেরূপ বল! হুইযাছে মেইরূপ করিলেন এবং বর্তমান 
ক্ষেত্রে যাহা ঘটিয়াছে, তখনও মমস্তই সেই প্রকার ঘটিল। ত্রাঙ্মণ বলিলেন, "এখন আমি 
বুঝিতে পারিলাম, বিদ্যা অপেক্ষা শীলেরই প্রভাব অধিক ।* অনস্তর তিনি নিম্নলিখিত পাঁচটা 
গাঁথা বলিলেন $-+ 

শীল আর বিদ্যা, এই দুয়ের ভিতর, কোন্টা পাইতে যেগা অধিক আদর? 
হয়েছিল মনে এই প্রশ্নের উদয় ; বিদ্যা হাতে শীল বড়, জানি নিশ্চয়। 

উচ্চ কুলে জন্ম কিংবা অতি হুপ্রী দেখ শীল-কুলনায় এর! নহে কিছু কেছ। 
/  শীল-ধনে ধনী যেই বিদ্যায় তাহার নাহি বোন প্রয়োজন, বুঝিলাম মার । 

বাজ! খল, প্রজ। বল, * করে যেই অল ধর্ম ছাড়ি অধর্দের পথে বিচরণ, 

ইহকাল, পরকাল, নষ্ট হয় তাঁর; অধর্শোর ছেডু ঘটে দুর্গতি অগাঁর। 

্ষতিয়াদি বর্ণ চারি, চণ্ডাল, পু, যদি নাহি হয় কেই অর্থের বশ, 
দেহাণ্ডে মমতা লভে ব্রিদিব-ভবনে, জীতিভেগ পাঁয় লোপ দীঝের কারণে। 

বেদ বল, বংশ বল, কিংব। মিত্রগণ। কেহ নয় গারতিক হখের কারণ। 
কেবল বিশুল্ক শীল করিলে গাঁলন, হয় জীব পরকালে মৃথের ভাঁজন। 

মহাসথ এইরূপে শীলের গণ বর্ণনা করিয়! রাজার নিকট হইতে প্রব্রজা। গ্রহণের অনুমতি 
লাভ করিলেন, সেই দিনেই হিগবস্ত প্রদেশে গিয়! থধিপ্রত্রজ্য। গ্রহণ করিলেন এবং অভিজ্ঞা ও 
সমীপত্তিসমূহ লাভ করিয়া ব্র্ধলৌকপরায়ণ হইলেন । 

1 মমবধান--তখন আমি ছিলাম মেই ব্যক্তি, যিনি গীলের প্রভাব পরীক্ষা করিয়। প্রত্রাজক হইয়াছিলেন। ] 

৩৬৩- হ্রী-জ্াতক্। 
1 শান্তা জেতযনে অবস্থিতিকাঁলে অনীথপিগুদের বন্ধু এক প্রত্যন্তবাসী শ্রেগীর সপ্ঘদ্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন। 

ইহার টয় বন্তুই এক নিপাঁতের নব বর্গের শেষ জাতিকে (অকুতক্র-পীতব--৯* ] সবিস্তর বদ হইয়াছে । 8518857/55782855252588558578825688585982১585 

». খতিয়ো বেনুসো। 
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এই আধ্যাযিকাঁয় দেখা খাঁ যে, প্রত্য্তবাসী শ্রেগীর লোকজন হতসর্বন্ব হইয়া, তাঁহাদের সমস্ত দ্রব্াই কাঁডিয় 

লইল দেখিয়া, পলায়ন করিয়াছে, এই কথা যখন বারাণসী শ্রেঠীর কর্ণগৌচর হইয়াছিল, তখন ভিনি বলিয়াছিলেন, 

পূর্বে যাহার ইহাঁদের নিকট গিয়াছিল, তাহাদের সবে কর্তব্য মম্পাদন করে দাই বলিয়াই ইহার! এখন প্রতি- 

সৎকার গাঁত করিতে পাঁরিল না” অনন্তর তিনি এই গাঁথাগুলি বলিয়াছিলেন * 

কুগধে চলিতে মনে নাই যার ভয, "মিত্র আমি তব' শুধু দুখে এই কয়, 
ঘবণ! কিন্ত করে সদ! তোনারে অপ্তবে, তব হিত অনুষান ব্দীপি ন| ্বরে। 
মুখে এক, কীজে আর, হেন পঠ জনে কখনে] আপন বুলি ভাঁবিও না মনে। 

করিতে পাঁরিবে যাহা! কর তা! স্বীকার । অস্বীকার কর যাঁহ। অসীধ) তৌমার ; 
2 অন্নীকার কন্ধি যে ন! করে স্পা, সিথ্যাবাঁদী বুলি তারে নিন্দে পাঁধুজন 11 

গাছে কৰে দোর অনিষ্ট, এ ভয়ে সদা সীবধানে করে যেই জন 
চরিত্রে মিত্রের ছিদ্র অন্বেষণ, মিত্র তারে আমি বি না বখন। 
তময় যেমন নিঃখহ-হদয়ে জননীর ধুকে সুখে নিদ্রা থায়, 

মিত্রের হায়ে ভেগনি বিশ্বীদ স্থাপিতে পারিনে লোকে সখ পাঁষ। 
ছুইটা হায় গরম্প যদি এইবপ হয় বিশ্বাসতাঁজন, 

গ্রকৃত মিত্রত/  তাঁহাকেই বলে , নাহি সাধ্য কারো! ধরে ত| ছেদন। £ 

কল্যাণমিত্রের সহ মিত্রতার ভার যতনে বহন করে বুব্ধি আছে যাঁর। 
এ্রখংদার যৌগ্য ইহা, হুথের আকর, উপজে আনন ইথে উত্তর উত্তর । 

করিলে বিবেকপীন্তিরদামূত পাঁন জীবের যাতনা যত হয় অন্তর্ধীদ। 

ধরমভ্রীতিরদ গাঁন করিয়! তথন, নির্ভয়ে শিচ্পীগে জীব করে বিচর115 

[মহামব এইলগে পাগ মিত্রসংসর্গে উদ্িগ্ হইয়া বিজনবাঁদঞনিত ক্ষমতাবলে ধর্মদেশনের সর্কোত্রমফলরূপ 
মহ।নির্বাগামৃত-প্রাপ্ডির পথ প্রদর্শন করিলেন। 

সমবধান--তথন আমি ছিলাম সেই বারাণসী-শ্রেঠী।] 

২৩৬৪-খদ্যোত-গ্রপক্-জাতিক্ত। 

এই খদ্যোতপ্রাণক প্র মহা-উন্মার্ম জীতকে (৫৪৬) বিস্তর, বলা যাইবে। 

৩৬০-অহিতুপ্তিক-জী'তন্ক। 

[শন্জ। জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বৃদ্ধ ভিচ্ষুর সম্বন্ধে এই বথা বলিয়াছিলেন। ইহার বর্তমান বন্ত" 
ইভংপূর্বে শ্তানক জাতকে (২৪৯) মবিস্তর ধন! হইয়াছ্ছে | এক্ষেত্রেও দেই বৃদ্ধা গল্ীত্াসবাঁসী এক বালবকে 
গ্রলা। দিয়া তাহাকে ছূর্ববাকা বলিতেন ও প্রহার বরিতেন। ইহাতে বাঁনকটা বিহার হইতে গলাইয়। যাঁয়। 
আহার পর ভিচ্ু তীহাকে আবার প্রব্রজাা দেন এবং অধঝারও পূর্বের মত উৎপীড়িত করেন। এইবপে মে যখন 
ভূতীয় বার প্রত্রা| ত্যাগ করিয়া চলিয়| গেল, তখনও ভিক্ষু তীহাকে পুনবার প্রত্রজ্যা লইতে বলিলেন। 
রি দে এত বিরজ হইয়াছিল যে, প্রত্রাগ্রহণ ত দুরের বথা, ভাহার মুখের দিকে তাফাইতেও ইচ্ছ! 

না। ৯ ১ ০০০০০০৯০৭ 
* বোধ হয় লিপিকর-পরমাদবশতঃ এরই গরঁথাগুলি অনাথপিওদের খুখে দেওয়া হইযাছে। অকৃতজ্ঞ জীতকে 

দেখা যায়, অনাথপিওদ ঘটনা শীস্তাকে জানাইয়াছিলেন এবং তাহা শুনিয়। শান্ত! নিত্রধ্শ-স্ঘধে একটা 
খাঁধা বনিযাছিলেন। এখানেও উপনংহার-ভাগ হইতে বুথ! ঘাধ যে, গাথাগুলি শৃস্তারই উজি। 

+ এই গাখাট নুত্যাগরমাতিকেও (৩২, ) আছে। 
$ বর্ণীরোহদাতফেও (৩৯১) এই গাথাটা আছে। 
$ ধর্দগদ ২০৫ (সুধবর্ণ )। নিদ্ররোনির্দির। এই 'দর হইতে বাগান "ড় হইয়াছে। 



১১৮ পঞ্চনিপাত। 

একদিন ধর্দসভায় এই কথ উত্থাপিত হইল। ভিক্ষুরা বলাবলি করিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই, অমুক বৃষ্ 
নিজের শমণেরের সহিত এক সঙ্গেও খাকিতে পাঁরেল না, তাহাকে ছাডিতেও গারেদ ন|। মে তাহার দৌষ দেখিয়া 

এখন তাহার মুখার্শন পথ্যত্ত করিতে চায় না। নে নিজে কিন্ত ভাল ছেলে ।” 

এই বমযে শীত! সেখানে উপস্থিত হই ভীহাদের আঁলোচামীন বিবয জানিতে পারিলেন এবং বলিগেন, 
প্দেখ, পূর্বেও এই আমের হহায় ছিল; কিন্ত এই বৃদ্ধের দোষ দেখিয! শেষে তাহার মুখর্শন প্গ্ত করিভে 
চাঁয় নাই” অনন্তর তিনি সেই অতীত কথা আরন্ত করিলেন £--] 

পুরাকাঁলে বারাণসীরাজ ত্রদ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ব এক ধান্তবণিক্কুলে ভন্মগ্রহণপুরব্ক 

বাঃগ্রাণ্থির পর ধান্যবিভ্রয় দ্বারা জীবিক! নির্বাহ করিতেন। এ সময়ে এক অহিতুণ্ডিক 
একটা মর্বট ধরিয়া! তাহাকে সাপের মহিত খেল! করিতে শিক্ষা দিয়াছিল। একদা বাঁরাণসীতে 

একটা উৎসব হইবে বলিয়। ঘোষণ। হইল। পাপুড়ে মর্কটটাকে বৌধিসত্ের নিকটে রাখিয়! সাত 

দিন সাপ খেলাইন্া বেড়াইতে লাগিল। বোধিদ্ব এই সময়ে নর্কটটার জন্য খাছ ও তোজ্য দিতেন। 

মাতদিন অতীত হইলে সাপুড়ে ফিরিয়া আসিল। মে উৎসবক্রীভায় সুরাপান করিয়া মনত 

হযাছিল; আসিয়াই বংশদণ দ্বারা মর্কটটাকে তিনবার প্রহার করিল, তাহাকে বান্ধিয়া লইমা 

একটা উদ্ভানে গেল এবং সেখানে ঘুমাইগ্প পড়িল। এই অবসরে মর্কট কোনপে বন্ধন হইতে 

মুক্ত হইয়া একটা! আমগাছে উঠিল এবং সেখানে বসিয়া আম খাইতে গাগিল। যাঁগুড়ে জাগিয় 

নখে মর্বট গাছে উঠিমাছে। নে ভাবিল, “ইহাকে মিষ্ট কথায় ভূলহিয়া ধরিতে হইবে 

অনন্তর সে মর্কটের সহিত-আলাপ আরম্ত করিয়া প্রথম গাথী বলিল ১ 

যাহ আমার, মুখ দেখেতৌর. ছুখ খাকে না! প্রাণে 
গাঁশা থেলায় হারি আঁমি এসেছি এখানে। 

ছু'চারটা আম. দেখেলে,বাপ, খেয়ে গেট জুড়াই 

তোরই) বুদ্ধির জোরে আমি অন্নবস্ত্র পাই। 

ইহা গুনিয়া মর্কট শেষ গাঁথাগ্ুলি বলিল £-- 
মিছা কথা বল্ছ ভূমি কখন ঘা হয় নাই; 

মর্বটের মুখ চাদপান হয়, কোঁথাঁয গুনূলে, ভাই? 

/ ধানের গোলায় ধিদের স্বাপায় ছিলাম আমি পড়ি, 

মান হয়ে মাবুলে আমায়; ভূর কেমন করি? 

থে কষ্টেতে নোঁকাঁদঘুরে করেছি শ্রয়ন। 

রাজা গেদেও ভুল্তে তাহা পারিব না কখন। 

ঘে ভয় তুমি দেখাইলে, গড়লে মনে তা' 

দিব না আঁম একটা তোমায়, যতই চাও ন1। 

ংশে জন্মেছে যেই, সুখে থাকে ঘরে, 

সুখে থাকে জীব যেমন মায়ের জঠরে। 

অকাতরে দান করে, বুদ্ধি আছে বার, 

তাকেই কেবল মিত্রবলি জালি আপনার। 

হা বলিল মর্কট গ্রহনবনে প্রবেশ করিল। 

[স্বধান--তখন এই ভি ছিল নেই অহিডুতিক, এই শরাদণের ছিল মেই মর্কট এবং আমি ছিলাম দেই 

খানা-ব্ণিক্।] 



৩৬৩ গুল্মিক্ক-জীতক্ষ। 

[খান্ত। জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে জনৈক উৎকঠিত ভি্ষুকে লক্ষা করিয়া এই কথা বলিযাছিলেন। শান্ত! 

ভাহাকে জিজঞীমা করিযাছিলেন, “কি হে ভিক্ষু, তুমি উৎকষ্ঠিত হইযাছ, ইহ সত্য কি?” ভিক্ষু বলিলেন, “হা 

ভান্ত।” “কি দেখিয়া?” "এক অন্কৃতা রমণীকে দেখিয়!।৮ "দেখ ভিদ্মু, গলিক-নীমক এক বক্ষ গথে 

মধুমদৃশ যে হলাহল রাঁধিয| দিত, তাহাও যেবপ, পধকামগ্ুণও * মেইবগ।” অনস্তব ভিক্ষু অনুরোধে তিনি মেই 

অভীতকথা বলিতে লাগিলেন ₹--] 

পুরাকালে বারাণনীরাজ ব্র্মদত্তের সময়ে বোধিসত্্ব এক সার্থবাহকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। 
বাঃ্র্তির গর তিনি একদা! গঞ্শত শকটে গণাত্রব্য পুরিয়া বিক্রযধার্থ যাইবাব কালে রাজপথের 
নিকটস্থ এক অরণোর সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং অসুচরদিগকে ডাকাইয়! বলিলেন "দেখ, 
এই পথে বিষান্ত গল্রপুষ্পফল গ্রভৃতি আছে; তোমরা! পুর্বে বাহা খাও নাই, এমন কোন 
দ্রব্য খাইতে ইচ্ছা করিলে আঁমাকে জিজ্ঞাস! না করিয়া খাইও না। এখানে বক্ষেরা গথে 
তক্তগুট ও মধুর বন্তফল ব্াখিয়! তাহার উপব বিষ ছডাই্কা দিষ়্া থাকে। আমাকে জিজ্রান! 
ন| কবিয। সে সকল দ্রব্ও খাইও ন1।৮ বণিকৃদিগকে এইকপ উপদেশ দিলা তিনি নেই 
অরণ্যপথে অগ্রসর হইলেন। 

এই সময়ে গুন্সিক-নামক এক যক্ষ সেই বনের মধ্যভাগে পথেব উপব কতকগুলি পাতা 
ছভাইয়া হলাহল-মিশ্রিত মধু রাখিয়া দিত এবং নিজে যেন মধু সংগ্রহ কবিতেছে এই তাব দেখাই- 
বার জন্ত পথের এপাশে ওপাশে গাছগুলা! টোঁক1 দিতে দিতে যাতীখাত করিত। যাহা 

জাঁনিত না, তাহার! ভাবিত, কেহ পুণ্য সঞ্চয়ের জন্য পথের উপর মধু রাখিয়া দিযাছে। তাহার 
উহ] খাইত এবং মাঝ! যাইত। তখন যক্ষেরা আসিয়া তাহাদের মাংস খাইত। 

বোধিসঘ্বেব অনুচরেরাও এই মধু দেখিতে পাইল এবং যাহারা স্বভীবতঃ লোলছিহ্ব, তাহার! 
লালমা দমন কবিতে অমনর্থ হইয়া উহা! ভক্ষণ করিল কিন্ত যাহারা বৃদ্ধিমান্ তাহ'ৰ৷ 'জিজ্ঞামা 
করিষ! খাইব' এইস্থিব করিষা উহা! হাতে লইয়া ধভাইয়া। থাকিন। বোধিসত্ব উহ্বাদিণকে 
দেখিবাধাত্র যাহার হাতে যাহ! ছিল সমস্ত ফেলাইয়া দিলেন। যাহারা প্রথমেই খাইযাছিল 
তাহারা মরিয়া গেল? যাহারা! অল্লমাত্র উদর করিয়াছিল, বোধিসত্ব তাহাদিগকে বমনকাক উঁষধ 

দিলেন এবং বমনাত্তে চতুর্মধুর খাওয়াইকেন। এইবপে বোধিনত্বের অন্ুভীববলে তাহাদের জীবন 

রক্ষ! হইল। ইহার পর বোধিসত নির্বিসে গন্তবাস্থানে উপস্থিত হই পণা বিক্রযপূর্কাক গৃহে 
ফিরিয়! গেলেন। 

[বথান্তে শান্তা এই অভিমন্ুদ্ধ গাঁথাগুলি বলিলেন এবং সত/সমূহ ব্যাথা কক্ষ জাতকের দমবধান 
করিলেন +-- 

দেখিতে সধুর মত, রসে শন্ধে খাঁটি দধূ, কিন্ত অতি তীব্র হল।হল, 
পর্ণ অরণো গুল্িক রথে খাছ নংগ্রহের তরে ভুলতে গহিকের দল। 

ভাবি প্রকৃত মধু সেই উত্ত বিষ যা লোডে গড়ি করিল তণ, 
যন্ত্রণা ছটফট্ কিছ সে যু নি মেইদথে ত্যতিম জীবন 

হিত।হিত বিচানিয। সেই বিষ গরিভ)9 কপেছিল বুতিান যা 7 
দাবণ বিষের ভালা ভুশি। নামে কাবণ মতে গঞ্জ তিতিচে তান? 

নি 5858888-8028885555688852558- 95 
* শঞ্চেজিয হইতে যে সকল বাঁদনা জন্মে, বেগুলি “গং কীমণ্ডুগ" নামে অভিহিত । 



১২০ পঞ্চনিপাত। 

এইরূপ, মানুষের সর্বনাশ হেতু হেথা মার করে লোভ প্রদর্শন 
গঞ্চকানগুণ-বপ অতিতীত্র নাহল প্রতিগদে বরিয়! দ্বেপণ। 

এই পঞ্চকামণ্ডণ প্রত্যক্ষ ঘমের মত গুঁহাঝপ দেহমাঝে রয়? 
অথবা আঁমিযযুক্ত ব্যাধের বার! যথ-- লোভে তাঁর জীব নষ্ট হয়। 

সুধী যাঁরা, সাবধানে জানিয়া আস্মমৃত্যু অনুপ করেদ বর্জন 
এ পঞচকামগ্ডণে , কভু না কয়েন কিছু! হয খাহে পাপ-উৎপাদন। 

মৃত্াব্াথা| শুনি! দেই উৎকঠিত ভিগু আঁতাগত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন। 
মমধধান-তখন আমিই ছিপাঁন দেই সার্থবাহ।] 

৩৬৭--ম্পান্লিক-জ ভিন * 

["বেবদত্ত আথার পাস পরাস্ত উৎপাদন করিতে পারে নাই”, শান্ত জেতরনে অবস্থিতিক!লে এই বাকা 

অবলম্বনে নিমদিখিত কথা! বলিয়াছিলেন *-"] 

পুরাকালে বারাণনীরাজ ব্রনের সদয়ে বোধিম্ব কোন গ্রাধ্যগৃহস্থের কুলে অনাগ্রহণ 
করিরাছিলেন। তরুণ বয়সে তিনি সমবয়ন্ক বালকদিগের সহিত গ্রামার বটবৃদ্দের মুলে ক্রীড়া 
করিতেন। একদা! কোন বৃদ্ধ বৈদ্য গ্রামে কোন কাস না পাইয়া বাহিরে গিয়া! এ বটবৃদ্দের 
নিকট উপস্থিত হইল এবং দেখিতে গাইল, বিটগাস্তরে একটা সাঁপ মাথা ওটাই নিজ 
যাইতেছে । নে ভাবিল, “মামি ত গ্রামে কিছুই পাইলাম না; এই বালকদিগকে ভূলাইয়! 
মর্পটার দ্বার৷ দংশন করাইতে গারিলে, ইহাদের চিকিৎসা করিয়া! কিছু উগার্জন হইতে গারে। 
এই গভিদদ্ধি করিয়া নে বোধিসত্ত্কে বলিল, “বদি শালিকের ছান| দেখিতে পাও, বে ধর কি 
না, বল ত।” বোধিনতধ বলিলেন, প্ধরি বই কি” “তবে দেখ, এ ডালের মধ্যে একটা 
শালিকের ছাল শুইয়া রহিয়াছে 1” উহা যে সাপ, তাহ ন| জামিয। বোধিসত্ব গ্রাছে চড়িেন 
এবং গলা ধরিয়া বুধিলেন উহা! সাগ। তখন তিনি উহ্বাকে লড়িতে টড়িতে না দিয়া দৃঢ় মুগ্িতে 
ধরিলেন এবং জোরে ফেলিন দিলেন। সর্পট! গিয়! বৈদোর গ্রীবাদেশে পড়িল এবং আহাকে 
বেষ্টন করিগ্না এমন খাবল খাল করিয়! কামড়াইতে লাগিল থে, সে দেখানেই পড়িয়! গেল 
মাপটাও তখন পলায়ন করিল। তখন অনেক লোক 'আমিগ মুত বৈগ্ভকে ঘিরিয়া দীড়াইল। 
মহাসঘ সেই সমবেত লোকদিগকে ধর্দ বুঝাইবার জন্ঠ নিয়ণিখিত গাথাগুলি বলিলেন £-- 

শারিকাশাবক বলি কৃষমর্পে ধরাইল থে বুবুদ্ধিদতা। আমাদের । 
দেখ ধ্যর্থ অভিন্ি! মেষর্পদংখনে শেষে মৃত্যু ভার ঘটিগ নিজের । 

করেনি প্রহীর কু? দেয়নি আঘাত কোন, তবু ভারে মারিতে যে ঢায, 
এই হুষ্ট'বুদ্ধি বৈদ্য মরিন যেবাগে আল, মরে নিজে মেই দুষ্টাশয় 1 

ধায় গ্রতিকুলে কেহ গাংগুযুটি নিক্ষেপিলে পড়ে তাহা তা'রি নি গাঁয়, 
যে উপায়ে ও পাপাঝা অন্যের বধের চেষ্টা করেছিন, নিজে মরে তাঁয়। 

নির্দোষ নির্দলচিত্ব, শুদ্ধমতি পুকযের কর যদি অনিষ্ট'কাম্না, 
গাবে বিগরীত ফল, ফিরি আদি গায়ে পড়ে প্রতিবাতদ্দিপ্ব ধূলিফণা। 

| নবধান--তথন মেবাত ছিল মেই বৃদ্ধ বৈদ্ধঃ এবং আনি ছিলান নেই ধুদ্ধিমান্ বালক । ] 

* গালি শালিয়, বালান! শালিক | 1 এই গাঁথা এবং ইহার পরবর্তী আর একটা গাধা গ্রায় এক। 



৩৬৮-তবক্মারন্জাতক ১২১ 

৩৬৮-অক্কলাজজাভিক্ 1 

[শান্ত জ্লেতবনে অবহিতিষালে গ্রজ্ঞাপ।রমিতার সম্বদ্ধে এই কথা বলিগাছিলেন। ভিনি বলিয়াছিলেন, 
এভিস্গণ, কেধল এখন নহে, গুর্দেবেও তথাগত প্রজাবান্ ও উপায়কুশগ ছিলেন।" অনন্তর তিনি নেই অতীত খা 
বন্পিয়াছিলেন ২1 

পুরাকালে বারাণনীরাজ বরহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ এক গ্রাম্য ভূম্বামীর গৃহে জগ্রহণ করিযা- 
ছিলেন। [পূর্ববর্তী জাতকে যেন্সপ বল! হ্ইয়াছিণ, এই ভাতকেও সমস্তই তদ্্রপ হইয়াছিল, ইহ! 
বলিতে হইবে কিন্তু এই জাতকে ] বৈদ্যের মৃত্যু হইলে গ্রামবাসীর। "মাময খুন করিলি+ 
বলিয়া বালকদিগকে শৃঙ্খলীবন্ধ করিল এবং “চল্, তোদ্রিগকে রাজার নিকট লইয়া যাই” বলিয়া 
তাহাদিগকে বারাণমীতে লইয়। চলিল। ঝোধিসব পথে অপর বালকদিগকে এই উপদেশ 
দিলেন :--“তোমরা ভয় পাইও লা, বাজার সমক্ষেও নির্ভয়ে ও গ্রফুলমুখে থাকিবে। বাজ! 
আমাদিগ্রেরই সহিত প্রথমে কথা বলিবেন ) তখন কি করিতে হইবে, ভাহা আমি বুঝিব ” 
তাহার! “এ অতি উত্তম পরামর্শ” বলিয়া তাহাই করিল। রাজা তাহাদের নির্ভয় ও সন্থষ্টভাব 
দেখিয়। ভাবিলেন, “এই বালকের নরহত্যাপরাথে শৃঙ্থলাব্। হইয়। আনীত হইগাছে। কিন্ত 
ঈদৃশ কষ্ট পাইয়াও ইহারা, ভন পাওয়া দুরে থাকুক, পরম সস্তোষের চি দেখাইভেছে। 
জিজ্ঞাদা করিয়া দেখি, ইহারা কি কারণে দুঃখ করিতেছে ন1। অনন্তর ভিনি এই গাথা 
বলিলেন £-- 

বাণের টাচাড়ি দিযা বেদ্েছে সবায়, তবু হীসি নবাফার মুখে'দেখ। যায়। 
পড়িযা শত্রুর হাতে, বল, কি কারণ, হও নাই তোম| সবে বিষানে 'মগন। 

ইহা গুনিয়! বোধিসব শেষ গাথাগুলি বলিলেন $-- 
বিগত্তির কালে কেহ করিয়া ক্রন্দন গায় কি মুফল কভু, বলুন, রাঁজন্। 

/ শন্ধ হানে দেখি তারে বিপদে কাতর, কান্দি না আমর] মেই হেতু, নৃগবর। 
কিন্তু যেই বিচগ্বণ বুদ্ধিমান্ জন বিগদেতে অভিভূত নহেন কখন, 
হেরি তীর অবিকৃত ঈপ্রসন্ন মুখ শত্রু মূনে মনে পায় বড় ছুখ। 
মন্ত জণি, শুনি উপদেশ পণ্ডিতের, উৎকোচে তুষিয়া মন রাজপুকধের, 
করিয়া প্রয়োগ কিংব। সুমিষ্ট বচন, অথব। করিষ! নিস কুলের কীর্তন 
দমন করিবে শত্র ; যে উপায় যেধ। প্রয়োজা, প্রয়োগ তাহ! করিবেক মেধা। 

কিস্ত আপনার ফিংব| অগ্ভের চেষ্টায় ইচ্ছামত ফল যদি নাহি গাঁওয়! যায, 
নির্বিকার থাক সুধী) ভাবে এই সার, করিয়াছি, মাথা যাহা , কি করিব আর? 

বোধিলত্বের এই ধর্মমত বাকা গুনিয়| বাজ। অন্ুগ্ধন দ্বার! জাদিলেন, তীর! নির্দোষ। 
তখন তিনি তাহাদিগকে বন্ধনমুক্ত করাইলেন এবং মহাঁদঘের মহানগ্ান করিলেন | তিনি 
তাহাকে নিজের ংন্থার্থান্টখাসক অমাতোর পদ দিলেন এবং অপর বালকদদিগকেও অতি সম্মানের 
মহিত অন্য পদে নিুজ করিলেন। 

[ বদবধান_তখন আনন ছিলেন দেই বারাণসীরাঞ্ত, হ্বির ও অ 
আমি ছিলান মেই পণ্ডিত বান |] 

* গালি তমার, বাজালা 'বাশা। 

১৬ 

ু্থবিরেরা ছিলেন দেই ষকল বালক এস 



১ গঞ্চনিপাঁত। 
শ্রম 

৩৬৯-মিত্রছিন্দ-জাতহ্চ 

[ শান্ত! জেতবনে অবস্থিতিকালে এক কটুভাধী ও অবাধ্য ভিক্ষুর সপ্বদ্ধে এই কথ! বনিয়াছিজেন। ইহার 
প্রত্যুৎপরর বন্ধ মহামিত্রবিন জাতকে * বল! যাইবে। ] 

এই মিত্রবিক বমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়। বড় ছরাকাজ্ক হইয়াছিল। তাহার দুরাকা জা 
উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং সেই নিমিত্ত সে নিরয়বাসীদিগের ধ্্রান্থানে উপনীত 
হইয়্াছিল। সেখানে মে উৎসাদ নরককে এক নগর ধনে করিয়া তাহার মধ্যে গ্রবেশ 
করিয়াছিল এবং সেখানে সে মন্তকে ক্ষুরচক্র ধারণ করিয়াছিল। তৎকালে বোধিসৰ দেবপুত্র 
ইইগনা উৎমাদ লরকে বিচরণ করিতে গিগ্নাছিলেন। তাহাকে দেখি মিত্রবিন্দক জিজ্ঞান। 
করিবার কালে নিম্নলিখিত গ্রথম গাথা! বলিয়াছিল £-- 

কি আগি করেছি, যাঁতে কষ্ট এত দেখগণ * 
কি পাপে এ ক্ষুরচক্ত মন্তকে ক্ষরে ভ্রমণ ? 

ইহা শুনিয়া বোধিম্ দ্বিতীয় গাথ। বলিয়া ছিলেন $-- 
স্কাটিক, রাজত, মণিমধ, হি, ছাড়িয! প্রানাদ তুমি এই চতুষ্ট্য 1 
কি হেতু আমিনে হেখ1? দুরাকাজ যার, কর্ণাধল এইবগে ভোগ কৰে তারা। 

অতঃপর মিত্রবিন্নক তৃতীগন গাঁথ! বলিয়াছিল £-- 
ভেবেছিনু অগ্থ স্থানে আরও পাব সুখ, তাই ছেডে এমে শেখে ভূষ্জি এড ছুখ। 

তখন বোধিম্ধ শেষের-গাঁথা দুইটা বলিয়াছিলেন £-- 
আগে চার, পরে আঁট, যোৌল পরে তার, বত্রিশ রমণী গেলে, তথাপি তোমার 

« আশা ন| পুরিন, তাই করিছ এখন তীক্ষধার ক্ষুরচক্জ মন্তকে বহন। 

:  ইচ্ছা'হত গুকষের মন্তক উপর এইবগে ক্ুরচ্র মে নিরন্তর 
আঁকাঞ্া! তাদের বৃদ্ধি পাঁথ অনুগ্গণ, কিছুতেই হয় নাক বান। পুরণ ঃ 
'আরও চাই' এই ভাব মনে নিরত্তর,. ক্ষুরত্র তাই বহে মন্তক উপর। , 

ইহার পর মিতরবিন্দক যখন আঁবার কিছু বলিতেছিল, সেই মময়ে চক্র তাহার উপরে গতিত 

হইয় তাহাকে নিগ্পেষিত করিল? কাঁজেই সে আর কিছু বলিতে পারিল না। তখন দেবপুত্ 

দেবস্থানে গ্রতিগমদ করিলেন। 

[ সমবধান--তখন এই অবাধ্য ও কটুণীষী ভি ছিল মিত্রবিগক এবং আমি ছিল।ম সেই দেবগুত্র।] 

| ৩৭০--পলাপ্প-জাতক্। 
[ শান্ত! জেতবনে খঅবস্থিতিকালে গাগনিখরহ সম্বন্ধে এই কথা! বলিয়াছিজেন। ইহার প্রত্াৎগন্বনত প্রভা" 

জীতকে $ বল! যাইবে। এই জীতকে দেখ! যায, শান্ত। ভিগুদিগকে সধোধন করিয়া বলিয়াছিলেন, “পাঁপকে 

সর্ধদাই শঙ্কা কবিতে হয়, বটাহুরের স্থাঁয় অগ্মাত্র হইলেও ইহা! লোকের সর্বনাশ সাধন করিতে গারে। 

প্রাচীন পণ্ডিতেরাও শ্কিতব/কে শঙ্কা করিতেন।" অনন্তর তিনি সেই অতীত কথ! বলিতে লাগিলেন :--] 9975859855585885858187876588852855528523578858885575834 85 
ঈ প্রথম খণ্ডের ৪১শ, ৮২স, ১,৪ম জাতক এবং চতুর্থ খণ্ডের ৪৩৯ সংখ্যক জাতক প্র্টবাং। 

+ এই চাঁরিটী মূলে যথাক্রমে রমণব, সদামত, দৃক ও বর্ত্তর নামে অভিহিত হইগাছে। দিবা।বদানে 

(মৈআ্রবন্তকাঁবমান ) পরাদাদের পারবর্তে চারিটী নগরের দাগ দেখা যায--রমণক. সদীমত্ত। লন ও 

্রন্ষোন্তর। 
5 প্রজা-গীভক ফোথায় আছে। তাহ স্থির ঝরিতে পারিল।স ন। 



৩৭০--পলাশ-জাতক । ১২৩ 

পুরাঁকালে বারাণদীবাজ ন্ষদত্তের সময়ে বোধিসত্ব স্বর্ণহংসযোনিতে জনমগ্রহণপূর্বক 

ব়ঃপ্রাপ্তির পর চিত্রকূট পর্বতে সুবর্ণগুহীয় বাম করিতেন এবং প্রতিদিন হিমবন্ত প্রদেশের 

এক হঁদে গ্বয়ংজাত শালি ভক্ষণ করিয়া কুলায়ে ফিরিয়! যাইতেন। তীহার গমনাগমন-পথে 

এক প্রকাণ্ড পলাশবৃক্ষ ছিন। যাইবার ও ফিরিবার কালে তিনি তাহার শাখায় বিশ্রীম 
করিতেন। এইরপে তাঁহার সঙ্গে উক্ত বৃষ্ষবাসিনী দেবতার বন্ধু জন্বিয়াছিল। 

একদা এক পঙ্গী কৌন বটবৃক্ষের পক ফল খাইস়া এ পলাঁশবৃক্ষে বসিয়াছিল। এবং 
যেখানে কাও হইতে শাখ| নির্গতি হইয়াছে, সেই খানে মলত্যাগ করিয়াছিল। তাহার পর 
সেখানে বটের অঙ্কুর উৎপন্ন হইল। উহা। যখন চতুরুলি-প্রমাণ হইল, তখন রক্তবর্ণের 
অঙ্থুরের সঙ্গে হরিদ্বর্ণ গ্র শোভা পাইতে লাগিল। হংসরাঁজ তাহা! দেখিয়া বৃক্ষদেবতীকে 
স্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, “ভাই পলাশ, যে বৃক্ষে বটের অ্ধুর জন্মে, অস্কুর বৃদ্ধি পাইয়৷ নাকি 
তাহাকে নষ্ট করিয়া থাকে । অতএব এই অস্কুরটাকে আর বাঁডিতে দিও না, দিলে তোমার 
বিমান নষ্ট করিবে। এখনই গ্িম়া, ইহা উৎপাটিত করিয়া ফেলা যাহা আশঙ্কার কারণ, 
তাহাকে আঁশঙ্কা করাই কর্তবা।” পলাশদেবতার গন্ধে উল্লিখিতরূপে আলাপ করিবার 
সময়ে তিন্নি নিয়লিখিত প্রথ গাথ! বলিলেন £-_ 

ংস বলে পলাশেরে * “হইয়াছে অসুর উখিত, 

আছে এবে কোলে, শেষে মর্খচ্ছেদ করিবে নিশ্চিত।” 

গলাশ-নেবতা ইহা শুনিলেন, কিন্তু এই উপদেশ গ্রহণ ন! করিয়। দ্বিতীয় গাঁথ! বলিলেন ঃ-_ 
বাঁড়ক এ বটাুর, হব আমি আশ্রয ইহা'র 

জনক জ্রননী যথা । পুত্র এই হইবে আমারি। 

অতঃপর হংসরাজ তৃতীয় গাঁথ! বলিলেন £7- 
কোলে যাঁরে পুধিতেছ, ভয়ানক ক্ষীরতক সেই , 
বৃদ্ধি এরুনহে ভাল, জানাইয| গেনু আমি এই। 

বুক্ষদেবতাকে পুনর্ধার এই উপদেশ দিয়! হংসরাজ পক্ষবিস্তারপূর্বক চিত্রকূটপর্ববতে 
চলিয়। গেলেন তদবধি আর তিনি এ পলাশবুক্ষের নিকটে যাইতেন না| এদিকে বটের 
চারাটী ক্রমে বাড়িয়া! উঠিল। তাহাতেও এক বৃক্মদেবতা উৎপন্ন হইলেন। বট বুদ্ধি গাই 
পলাশকে বিদীর্ণ করিল *এবং শাখানুদ্ধ পলাশদেবতার বিমান পড়িয়া গেল। তখন পলাশ- 

দেবতা হংসরাজের কথা ম্মরণ করিয়া! বলিলেন, “হংসরাজ এই অনাগত ভয় দেখিতে পাইয়াই 

আমাকে উপদেশ দিয়াছিলেন , আমি কিন্তু তাঁহার কথায় কর্ণপাত করি নাই।” এইক্ধপ 

গরিদেবন করিতে করিতে পলাশদেবত। চতুর্থ গাথা বলিলেন £-- 

সুমেরপদৃশ এই "বটতক দেখাইছে তয, 
ন। শুনি হংসের কথা এবে যৌর এ দুর্দশা হয! 

বটতরু ক্রমে আরও বৃদ্ধি গাইল, পল/শকে খণ্ড বিখণ্ড করিল, কেবল উহার কাওটা 

স্থণুব স্ায় অবশিষ্ট থাকিল। পলাশ-দেবতার বিমানও সেখান হইতে অন্তহ্িত হইল। 

অনন্তর শাস্ত। অভিমদৃদ্ধ হইয়। বলিলেন £-. 
/ নহে বাহনীয বৃদ্ধি, নাশিবে আশ্রয়েদেই আপনি বাঁডিযা। 

শঙ্কিতবো সেকাঁরণ . অঙ্গুরে উৎখাটি হব দেয় ফেলাইয়|। 

ক এই অংশ শান্তা অভিমনুদ্ধ হই! বলিয়। ছিলেন। 



৯২৪ পহনপাঁত। 

[ বথাত্তে শীন্তা সতাসমূহ ব্যাথা করিলেন; তাহা গুনিয়। পঞ্চণত ভিচ্ু অর্থ প্রাপ্ত হইলেন। 
সমবধান-তখন আমি ছিলস সেই স্ববর্ণহংস। ) 

৩৭১--দীছিভিক্ষোসল-জাতহ্ক। 

[কৌধাতীর কতিণয ডি গরম্পরের মধ্যে বিবাদ বরিয়াছিলেন। শান্ত জেতধনে অবস্থিতিকাজে 
ভাহাদের সব্বদ্ধে এই কথ! বলিয়।ছিগেন। ভাহার। ম্রেতবনে উপস্থিত হইয়। গরতপরকে দম! করিম, 
শান্ত ভাহাদিগকে সমোধনপূর্বক বলিলেন, “ভিদ্ুগণ,। লোকের যেমন উরসপুত্র, ভৌময়াও মেইয়াগ আমার 

মুখগ্র গুত্র। + পিত! যে উপদেশ দেন, তাহ! লঙ্ঘন কর! খুত্রের কর্তব্য নহে। তোমর! কিন্ত আমার 
উগদেশানুমীরে চল না৷ প্রাচীন পঙ্ডিতের। মীতাঁপিতাঁর উপদেশ জজ্যদ করিতেন না। যে স্বাজা 

ভাহাদের মীতীগিতাকে নিহত করিযাঁছিলেন, ও রাজ্য অধিকাঁর করিযাছিলেন। যেই রাঁজাই যখন বনমথো 
ভাহাদের হাতে পর়িগ/ ছিলেন, তখন ভীহার! মাঁতাপিতার উপদেন স্বরণ করিয়। তাহার প্রীণবধ ফরেন নাই। 
অনস্বর তিনি সেই অতীত খখ! আরম্ত করিলেন £- 

এই জীভকের উভয় বন্তই সত্বতে?ক-জতিকে + মহিত্বর বলী। হইবে। ] 

বাঁরাণসীরাজ বনমধ্যে একপার্থে ভর দিয়। পড়িয়া আছেন, এই অবস্থায় দীর্ঘাঃ কুমার 
তাহাকে দেখিতে পাইয়! তাহার টিকি ধরিয়া তুিলেন এবং ভাবিলেন, “যে পাঁপিষ্ঠ 
আনার মাতাগিতাঁকে বধ করিয়াছে, আজ তাহাঁকে চৌদ্দ টুক্রা করিয়া কাঁটিব।ঠ কিন্ত 
অসি উত্তোলন করিবার কালে তিনি মাঁতাপিভাব উপদেশ ন্মনণ করিয়া! ভাবিলেন, “আমার 
প্রাণ যায় সেও ভাল, তথাপি মাতাপিতার উপদেশ লঙ্ঘন করিব ন। অতএব এই গাণিষ্টকে 
কেবল ভয় দেখাইয়া মিরস্ত হইব ইহা! স্থির করিয়া তিনি প্রথম গাথ| বলিলেন £- 

গাড়েছ আমার হাঁতে তুমি অসহায়, গরিত্রীণ বতিবারে আছে ফি উপায়? 

তখন বাঁরাঁণসীরাজ দ্বিতীয় গাথ। বলিলেন £-- 
পড়েছি তোমার হাতে আঁমি অসহায়, পরিতাঁ৭ লতিবাঁয়ে নাহিক উগা়। 

অনস্তর বৌধিসত্ব অবশিষ্ট গাঁথাগুলি বলিলেন ২-- 
বিন] সুচি, 6 বিন নুমিষ্ট ঘটন। আর কিছু কধিষে না তৌঁযার মরণ । 

কোটি খর্মুদরা। যদি ফরিতে প্রদান, তথাপি না হ'ত আজ ভব পরিজাণ। 

£ অমুক ধিয়াছে গাঁলি, করেছে প্রহার, 

পররাভিব করিয়াছে, হরিয়াছে ধন, 

এ ভাব যে জন করে মদেতে পৌধণ। 

বৈর-নির্যাতনস্পৃহ] খাকে সদা তীর। 

অমুক দিযাঁছে গালি, করেছে প্রহার। 
পরাভব করিয়াছে, হরিয়াছে ঘন, 

ধে লা করে এই ভাব মনেতে গৌণ, 
বৈর-নির্ধযাতন-্পৃহ থাকে নাঁক তার। ণা 

* তুল" জাতক ৪২৮; মহাবগ্গ ১০, ২। 

+ অর্থাৎ তোমরা আমার উপদেশ শুনিয়া ও তদমুসারে চলিযা পুত্স্থানীয় হইয়াছ। 
ই সত্বতেদক-জীতক কোথায় আছে, তাহা নির্ণয় করিতে পাঁরিলাঁম ন 1 
৪ অর্থাৎ আমার পিভৃদত্ত উপদেশপালন । 
শব নর্মপদ ও (৬৫01 



৩৭২--মৃগপোতকণ্জাভক'। ১২৫ 
চিনির তির রবির 

শক্রতীয় শরক্রতার:বীহি হয় উপশম ; 

মৈত্রী করে শত্রজয় এই ধর্ম নান 

অনস্তর বোধিস্ব আবার বলিলেন, প্মহারাঞ্জ, আমি আশনার অনিষ্ট করিব না, আপনিই 

আমার গ্রাণবধ করুন।৮ ইহা বলিয়া তিদি নিজের অসি বারাণসীরাজের হস্তে দিলেন। 

তখন বারাণদীরাঁজও শপথ করিয়। বলিলেন, “অ মিও আপনার অনিষ্ট করিব না।” অনস্তর 

তিনি দীর্ঘারুঃ কুমারের সহিত রাজধানীতে গমন করিলেন এবং তাহাকে অমাত্যদিগের সন্মুথে 
লই বলিলেন, "্মহীশয়গ্রণ, ইমি কোশলরাজের পুল দীর্ঘাযুঃ কুমার; ইনি আমার প্রাণ 

দিয়াছেন, আমি ইহার কোন অনিষ্ট করিতে পারি না1” ইহার গর তিনি কুমারকে নিজের 

দুহিতা দান করিলেন এবং তাঁহাকে পৈতৃষ রাজ্য প্রত্যর্পণ করিলেন। তদবধি উভয় রাজাই 
পরনস্তথে ও ষনীতভাবে রাজদ্ব করিতে লাগিলেন। 

[মমবধান-তদানীস্তন মাতাঁগিত! এখন মহীরাঞ্রকুলে বর্তমান এবং আমি ছিলাম দীর্ঘাধুঃ কুমার । ] 

৩৭২-ক্সগপোতিম্ছাতভিক্ক | 

[ শান্তা জেতবনে অবস্থিতিকাদে এক বৃদ্ধকে উগনক্ষ্য করিয়া এই কথা বনিয়াছিগেন। এই বাক্তি নাকি এক 
বাদফকে গ্রত্রজা! দিখাছিশেন। আমদের প্রাণপণে ভাহার পরিচ। করিত; কিন্তু শেষে দীড়িত হইয়া প্রাণ, 
ভাগ করিয়াছিল। তাহীর মৃত্াডে বৃদ্ধ শৌকাডিভূত হইয়! উচৈঃদ্বরে বিদাঁগ করিতে লাগিগেন। অত্যান্ত ভিদদুবা 

ভীহাঁকে প্রাবাধ দিতে অমমর্থ হইয়। একদিন ধর্ামভার বলাবলি করিতে আাঁগিলেন, “দেখ, অমুক বৃদ্ধ শীমণেরের 
মৃতযাবশতঃ গরিদেষন করিয়। যেড়াইতেছেন; ইনি বৌধ হয় “মরণম্মৃতি' ভাবনার বহিভূ্ভ হইবেন %* এই 
সময়ে শান্ত। দেখাদে উগস্থিভ ছইয়| তাহাদের আলোচামান বিষয় জানিতে পাঁরিয়া বলিলেন, "কেবল এখন লহে, 
পূর্বেও এই বালকের মৃতানিবন্ধন এই ভি্কু গরিমেবনপূর্ধবক বিচরণ করিয়াছিলেন” অনগ্তয় তিনি গেই 
অভীভ বথ! আরম্ত করিলেন +-- ] 

পুরাফাণে বাঁরাণসীরাজ বধদত্তের দময়ে বোধিসত্ব পত্রত্ব করিতেন। তখন কাণীয়াজ্য- 
বাসী এক ব্যক্তি খষিগ্রবজ্য। গ্রহণপূর্বক হিমবন্তপ্রদেশে থ্রি! বন্থফলমূলাহারে জীবন 
যাগন করিতেন। তিনি একদিন বদমধ্যে এক মাতৃহীন মৃগণাঁবক দেখিয়া তাহাকে আশ্রমে 
আন্য়ন করিনেন এবং আহার দিয়! পুষিতে লাগিলেন। মৃগশাবক উত্তবোত্তর বৃদিগ্রাপ্ত হইয়া 
দেথিতে অতি সুন্দর হইল। তগন্থী তাহাকে নিজের পুত্রস্থানীয় করিয়া পোষণ করিতে 
লাগিলেন। এক দিন মুগশাবক অত্যধিক তৃণ থাইন্না তাহা জীর্ঘ করিতে গঁরিল না| ও 
মরিয়া গেলা তগস্বী তখন, দ্হায়, আমার পুত্র মরিয়াছে” বলিয়া পরিদেবন করিতে লাগিধেন। 
তখন দেবরাজ শক্র মনুষ্যলৌক পরিদর্শন ফরিতেছিলেন। তিনি তপন্বীর এই কাণ্ড দেখিয়। 
তাহাকে ভঃ দেখাইবার উ্দেষ্ে সেখানে গম আকাশে আদীন হইলেন এবং প্রথম গাথা 
বলিলেন ২ 

অনাগ।র, ছেদিয়াছ সংলার-বন্ধন থাপ প্রেতের তরে শৌক কি কারণ? 

ইহা গুনিযা ভাগম দ্বিতীয় গাথা বলিলেন $__ | 
কি মামুধ, কিবা সগ, হাদষে মবার একত্র থাকিলে হয় প্রেদের নধর । 
তাই, শক, হয় যবে বিয়োগ একের,  মংবরিতে অশ্রু নাই সাধ্য অপরের 

সা স্যা৬৬৩০ি 

হিজলা ইনি বোধ হয় সরণন্মৃতি ভাবনা! করেন না? করিলে, আঁসণেরের মৃত্যুতে কখনও এত কাতর 
নখ 



১২৬ পঞ্চনিপাত। 

তখন শক্র দুইটা গাথা! বলিলেন £-- 
+ মরিযাছে যেবা, কিংবা! মরিবে যে জন, তার তরে কর যদি অশ্রু বিমঞ্ন, পা 

/  জুলনের অবদান হবে কি জীবনে? ক্রলন নিল ইহা সাঁধুগরণে তবে। 
অতএব, ষষি, তুমি কান্দিও ন|আর,  কালিলেও পাইবে না লে মুগ আবার। - 

রোদনে গাইত প্রাণ যদি প্রেতগণ, তা'হলে নকলে মিলি করিয়া রোদন, 

অ!পন আ(পন মৃত জ্ঞাতিবন্ধুগণে ফিরাইয়া আনিতাম এ ভব-ভবনে। 

শত্রু এইরূপ বলিলে, তখন তগস্বী বুঝিতে গারিলেন, বোঁদনে কোন ফল নাই। 
অনন্তর তিনি শক্রের স্তুতি করিয়! তিনটী গাঁথা বলিলেল £ -- 

ঘৃতসিক্ক অগ্নি যথা জলের দেচনে হয় নির্ববাপিভ, তথা শক্রের বচনে 
মর্বাবিধ দুঃখ,মম হ'ল অপনীত$ দয়! করি শত্র মোর করিলেন হিত। 

৫৮ 

7 করিলে উদ্ধীর শল্য হাদয়-নিহিত;  শোঁকার্ডের পুত্রশৌক হ'ল অগনীত। 

অগনীত শল্য এবে £ নাহি শোক আর; আবি্ত' মনে কিছু নাহিক আমার) 

ন| করিব শেক, নাহি করিব ক্রন্দন, শুনিয়] তোমার, শত্রু, প্রবোধ-যচন। 

শক্র এইরূপে তাঁপদকে উপদেশ দিয়া শ্বীয়স্থানে গমন করিলেন। 

[নমবধান -তখন এই বৃন্ধ স্থবির ছিল সেই ভাপন, এই আমণের ছিল মেই শ্বগ এবং আমি ছিলীম শক্র।] 
ইি*গড়ভরতের উপাখ্যানেও দেখা! যায়, ভরতমুনি সগশাবককে অপতা-দির্বিিশেষে পাঁন করিয়া তপোত্ট 

হইযাঁছিলেন। 
৩৭৩--মুনিক-জাভক্। 

[ শান্ত বেণুনে অবস্থিতিকালে অজাতশক্রর ননঘদ্ধে এই কথা বলিয়াছিরেন। ইহার প্রতাৎপন্নবন্ত ইতঃপূর্বে 
তুষ লাতফে * সবিন্তর বল! হইয়াছে । শান্ত। দেখিলেন, রাজ যুগপৎ নিজের পুত্রের সহিত তরীড়। করিতেছেন 
এবং তাহার ধর্মকথা! শুনিতেছেন। তিনি জানিতে গারিয়ছিলেন, ঘে অঙগীতপক্র হইতেই রাজার মহতী বিপৎ 
ঘটিবে। অতএব তিঘি বলিলেন, “মহারাজ, 'যে আশঙ্কার গাত্র। তাহাকে শঙ্ক! করিতে হইবে' এই নীতির 
'অনুমরণ করিয়া প্রাচীনক।লের রাজারা নিজের পুত্রদিগের সম্বন্ধে বাবস্থা করিয়াছিলেন যে, তাহাদের দেহ চিতায় 
ভশ্মীভূত হইলেই কুমারের রাজত্ব করিবেন ” অনস্তর তিনি মেই অতীত কখ| আরন্ত করিলেন $--] 

পুরাকালে বারাণনীরাজ ব্রদ্ধদত্তের সময়ে বোধিসথ তক্ষশিলায় এক ব্রাম্মপকুলে অদমগ্রহণ 
করিয়ছিলেন। তিনি কালে একজন প্রসিদ্ধ অধ্াপক হইয়াছিলেন। বারাণনীরাজের 
যবকুমীর নামক পুক্র তাঁহার নিকট সর্বশিল্প শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং গৃহে প্রতিগমন করিতে 
অভিলাধী হইয়। বিদীয় প্রার্থন! করিয়াছিলেন। আচার্য অঙ্গবিগ্কাগ্রভাবে বুঝিতে পারিয়াছিলেন, 
এই বাক্তির পুত্র হইতে বিদ্ধ ঘটবে। তিনি এই বিদ্লশীস্তির মানসে, কি উপমা প্রয়োগ 
করিলে কুমারকে সতর্ক করিয়া দেওয়! যায়, তাহ! চিন্তা করিতে লাগিলেন। 

বোধিমন্বের একটা অঙ্থ ছিল এবং সেই অশ্বের পায়ে একটা ব্রণ হইয়াছিল। ব্রণের 
চিকিৎসার জন্য অর্থটাকে গৃহেই রাখা হইত। অশ্বশানার অনতিদূরে একটা কূপ ছিল। একটা 
মূধিক! অশ্বশীলায় প্রবেশপূ্বক অঙ্বের ক্ষত হইতে পূ থাইতে আর্ত করিল। অঙ্থটা 
একদিন বেদনা সহ করিতে না পারিয়া, মুষিকা| যখন ব্রণ খাইতে আদিল, তখন তাহাকে 

*্ ৩৩" থাকি । 



- ৩৭৩-ম্যিকজাঁতক। ১২৭ 

গদাধাতে নিহত করিল ও কৃপের মধ্যে ফেলিয়! দিল। পু খাইবার এন মৃষিকা আসিতেছে ন! 
দেখিয়া অস্বপালের| বলাবলি করিতে লাগিল, “অন্ত দিন মুষিকা গুয খাইতে আসিত ? এখন 
তাহাকে দেখা ঘয়ি না কেন?” 

বোধিমৰ সমস্ত ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; তিনি ভাবিলেন, 'অন্ঠে না জানিয়া, 'মুষিক! 
কোথায় এই কথ! জিজ্ঞাস! করিতেছে; আমি কিন্তু জানি যে, অন্ব তাহাকে মারিয়া কৃপে ফেলিয়! 
দিগাছে। তিনি এই ঘটনাঁটাকেই উপমার বিষরীভূত করিয়া প্রথম গাথ! রচনাপূর্বক রীজকুমারকে 
দিলেন। অনন্তর তিনি আর একটী উপমা! খুঁজিতে লাঁগিলেন। এদিকে সেই অশ্বটার ব্রণ 
ভাল হইল; সে একদিন যবের ক্ষেত্রে গিয়া যব খাইবার যাঁনসে বৃতির ছিত্র দিয়া! নিজের মুখ 
বাঁড়াইন। বোধিদত্ব এই ঘটনাটাকেও উপমাস্থানীয় করিয়া! দ্বিতীয় গাথাটা রচন। করিলেন 
ও কুমারকে দিবেন! তৃতীয় গাথাটী তিনি নিজের প্রজ্তাবলেই রচনা করিলেন এবং উহা 
কুমারকে দিবার সময়ে বলিলেন, "বৎস, তুমি রান্মপদে গ্রতিঠিত হইলে, প্রতিদিন 
সন্থ্যাকালে স্গানের পুফরিনীতে যাইবার সমগ্ে গ্রথম মোপাঁনে উপস্থিত হইবাধাত্র প্রথম গাথাটা 
আবৃত্তি করিতে করিতে অগ্রসর হইবে। যখন বাসগৃহে প্রবেশ করিবে, তখন সর্বনিয়ের 
মোগানে উপস্থিত হইবামাত্র দ্বিতীয় গাথাটা আবৃত্তি বরিয়। যাইবে, এবং তাহার সর্বোচ্চ দৌপালে 
উঠিলে তৃতীয় গাথা পাঠ করিবে।” এই উপদেশ দিয়া বোধিসত্ব রাঁজকুমারকে বিদায় দিলেন। 

কুমার রাজধানীতে ফিরিয়! গ্রথমে উপরাজ, পরে পিতার মৃত্যু হইলে নিজেই রাঁজ! হইলেন। 
তাঁহার এক পুক্র জন্মিল। তাহার যখন২যোল বতমর বয়স্ হইল, তখন রাজ্যলোতে তাহার 
গিতৃহত্যা। করিবার বাসন! অন্মিল। সে পরিচারকণিগকে বলিল, "আমার পিতা! এখনও যুবা। ইহার 
শশান-সংকাঁর দেখিবার কালে আমি নিজেও জরাজীর্দ হইব। সে সময়ে রাজ্যলাভ করিলে 
তাহাতে কি ফল হইবে?” পরিচারকের| উত্তর দিল, “দেব, প্রত্যন্তপ্রদেশে গিষ্না বিদ্রোহী 
হওয়া! আপনার পক্ষে সম্ভবপর নহে) আপনি কোন উপায়ে পিতার আঁণসংহার করিয়াই রাজ্য 
গ্রহণ করুন।” এই পরামর্শই উত্তম বিবেচনা করিয়! কুমার অস্তঃপুরে প্রবেশ করিল এবং 
রাজা সায়ংকালে যে পুদ্রিণীতে স্নান করিতেন, সেখানে অসিহস্তে অবস্থিত হই স্থির করিল, 
'এখানেই পিতার ্রাণবধ করিব ।' 

সে দিন সন্ধ্যাকালে রাজা মৃষিকা-নায়ী দাসীকে আদেশ দিলেন, "্সীনের পুদ্ধরিণীতে গিয়া 
সব পরিষার পরিচ্ছন্ন করিয়া আইস, আমি স্নান করিব” সে গিয়া পুফরিণীনপৃষ্ঠ পরিষ্কার করিবার 
মময়ে কুমারকে দেখিতে গাইল। পাছে নিজের দুর্দের কথা প্রচারিত হয়, এই ভয়ে কুমার 
দাসীকে ছুই টুকৃর। করিয়া কাটিল এবং পুক্বরিণীর মধ্য ফেবিয়া দিল। এদিকে রাজ! ্নানের 
সন্ত আমিলেন। অন্থান্ত দোকে বলাঝলি করিতে লাগিল, প্গৃষিকা কোথায় গ্নেল, সে যে 
এখনও ফিরিল ন।।% দেই সময়ে রাজা নিম্ললিখিত প্রথম গাথা বলিতে খলিতে পুঞ্করিণীর 
তীরে উপস্থিত হইলেন £_ 

কোথা গেল বলে সবে, কিন্ত জানেনা ক কেহ। 
কেবল আমিই জানি, কূগে আছে মুষিকার দেহ। 

ইহ। শুনিয়া কুমাঁব তাবিল, “আি যাহা করিয়াছি, পি তাহা জীলিতে পারিয়াছেন 

* খানের পুবিনী (নহান গোক্থরণী) বোধ হয় এক প্রকার 'বাউলি' হইবে, ফারণ পরে দেখা খায়, দাসী 
উধীয উপরিভাগ গরিষীর করিয়াছিল। 



১২৮ পঞ্চনিপাত। 
টি নিলি এরি রভিইিনি ররর রাজা 
ইহাঁতে নে ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং পরিচরিকদিগকে এই বৃত্ত জানাইন। তাহারা 
সাত আটি দিন পরে তাহাকে আবার বলিল, “দেব, রাজ! যদি জানিতেন, ভাঁহ! হইলে চুপ 
করিয়া থাকিতেন না; তিনি সম্ভবতঃ অন্ুমানবলেই উহা! বলিয়াছিলেন। আগনি তীহাঁর 
গ্রাণবধ করুন।* এই কথায় কুমার পুনর্কার একদিন খা হস্তে লইয়।৷ সোপানপাদমূনে 
অবস্থিত হইল এবং যখন রাজ] সেখানে আঁসিলেন। তখন কিরূপে তাঁহাকে গ্রহার করিবে, 
তাহার সুযোগ খুঁজিতে লাগিল । ঠিক সময়ে রাজা নিযনলিখিত দ্বিতীয় গাথা আবৃত্তি করিয়া 
গগ্রসর হইতে লাগিলেন ৫ - 

ফিরিছ গর্দভবৎ ইতত্ততঃ বল কি কারণ? 
কুগে বধি মুষিকারে যব খেতে হয়েছে মনন ? 

কুমার ভাবিল, রাজ! তাহাকে দেখিতে পাঁটরাছেন। মে উত্রাসে পলায়ন করিল; কিন্ত 
অর্দমাস অতীত হইতে ন! হইতেই প্রাজাকে দববীপ্রহারে বধ করিব এই মন্বয়ে এক 
দীর্ঘদণ্ড দব্বী হস্তে লইয়া রাঁজার আগমন গ্রতীগ্ষা করিতে খাগিল। রাজা তন নিয়মিখিত 
তৃতীয় গাথাটা বগিতে বলিতে সর্বোচ্চ মৌগানে অধিরোহণ করিলেন £_ 

নির্বোধ বাক তুমি, শিশুর মতন বয়স্ তোমারি এবে। হস্তে উত্তোলন 

বরষা দীর্ঘদ্ড দব্বী তবে কেন? চিরে যমের বাড়ী যেতে হবে জেন। 

সেদিন আর কুমারের গলায়নের সাধ্য রহিল না, দে রাজার পাঁদমুলে পিয়া নিজের জীবন 
ভিক্ষা করিগ। রাজ তাহাকে তিরস্কার করিয়া শৃঙ্খলে আবদ্ধ করাইলেন এবং কারাগারে 
নিশ্গি্ করিললেন। অনন্তর শ্বেডচ্ছপ্রের নিয়ে 'অলঙ্কৃত রাজাসনে উপবেশনপূর্বক তিনি 
বলিঝেন, এ বিদ্ যে ঘটিবে তাঁহা বুঝিতে পারিয়াই, আমার ছুবিখ্যাড ত্রাহ্গণাচারধ্য আমাকে এই 
গাঁধ। তিনটা দিয়াছিলেন ” অনন্তর তিনি অতিমাত্র হুট হইয়। নিয়লিখিত শেষ গাথাগুলি 
উচ্চারণ করিলেন £__ 

অন্তরীন্ষে বাঁস, * কিংবা আত্ম আমর হয় নাই হেতু মোর জীবন রক্ষায়। 
উদ)ত গিজেরি গুল করিতে হন ; শোকের মাহায্মো আজ গাইনু জীবন। 

ভুচ্ছ বা উত্তম কিংব! মধাম প্রকার, যতনে অর্জন কর সকর বিদ্যার 
যদিও প্রয়োগে আও না আমে তোমারি, যেবিষ্ভার যে উদ্দেখা, বুঝহ বিচারি। 
হয়ত অ।মিতে পরে এমন মময়, তুচ্ছ বিস্তা হ'তে ভাল ছুবে ফলোয়। 

ইহার পর কালক্রমে রাজার মৃত হইল এবং সেই কুমারই দিংহাঁসন লাভ করিল। 

[নমবধান--তখন আমিই ছিলাম মেই বিখ্যাত আচার্য। ] 

৩৭৪- খুলখন্ুগরহ-জাতক। 

[ এক ভিগু তাহার গৃহস্থ মের ভাঁ্যার প্রলোভনে গড়িয়াছিলেন। ভীঁহাকে জঙ্গা করিয়া! শান্তা জেঙধনে 
অবস্থিভিকাঁঙধে এই কথা বণিয়াছিলেন। ভিঙ্ু যখন বলিলেন, “গত, আঁমার গৃহস্থাশ্রমের গডীই আমা? 
উৎকঠাঁর কারণ,” তখন শীস্তা বলিলেন, “শুন ভিগ্গু, এই রমণী যে কেবল এখনই ভোমার অনি্কাঁরিকা, তাহা 
নহে, পূর্বেও ইহারই জন্য অনির্বার| তোমার শিরশ্ছেদ হইয়াছিল।" অনগ্র ভিগুদিগের প্রার্থনায় তিনি দেই 
অতীত কথ। আরম্ত করিলেন £ - ]ু 

* অস্তরীক্ষ « নেবধিমাল। যেখানে বাঁদ করিলে বোধ হয় লোকে এরগ বিগত্তি হইতে রক্ষা! পাইতে পারে ; 



৩৭৪--খুললধনুর্রছ-জাতফ | ৯২৯ 

গুরাকালে বারাণদীরাজ ব্র্ঘদত্ের সময়ে বোধিপত্ব শক্রের পদে অধিষ্টিত ছিলেন। তখন 

বারাণপীবাসী এক ত্রান্ধণকুমার তক্ষশিলায় গিয়া! সর্বশিল্পে ব্ুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ধনুক 
নৈপুণ্য লাভ করিয়া 'খুললধনূর্রহ পঙিত' এই নাম পাইয়াছিলেন। তীহার আঁচাধ্য মনে করিলেন, 
'এই ব্রা্গণকুমারি আমার স্ঠায় শিল্পপারদশী হইয়াছে; অতএব তিনি তীহাকে নিজের কণ্ঠ 
দ্বীন করিলেন। তিনি পত্রীসহ বারাণমী যাইবার উদ্দেন্তে যা! করিলেন। পথে একট। হস্তী 
একটা অঞ্চল জনহীন করিয়াছিল। কেহই সেই পথে অধিরোহণ করিতে সাহস করিত না। 
দোকে চুন্ংু্রহ পঞ্ডিতকে এ পথে যাইতে পুনঃ পুনঃ বারণ করিল) কিন্তু তিনি ভার্্যাকে 
লইয়া সেই বনপথে অধিরোহণ করিলেন। তিনি যেমন বনের মধ্যে উপস্থিত হইণেন, অমনি 
হস্তী তাহাকে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইল। তিনি হস্তীর কুত্তে শর বিদ্ধ করিলেন। এশর 
অতি তীক্ষ ছিল; উহ! এমন বেগে নিক্ষিপ্ত হইল যে হতীর মস্তক বিদীর্ণ করিকন| পশ্চাদ্ভাগ 
দিয়! বাহির হইল। ইহাঁতে হস্তীটা সেইখাঁনেই ভূপতিত হইল। ধনুগ্হ পণ্ডিত এইরূপে 
উক্ত অঞ্চল নিরূপদ্রব করিয়া বনাত্তরে প্রবেশ করিলেন] মেখানে পঞ্চাশ জন দৃম্থ্য পথিক" 

দিগের উপর অত্যাচাব করিত। লোকে ধন্ুগ্রহ পণ্ডিতকে এ পথেও যাইতে নিষেধ করিল ॥ 
কিন্তু তিনি তাহাতে কর্ণপাত ন। করিয়! গঁ পথে অধিরোহণ করিলেন এবং দস্থারা যেখানে 
একট! মুগ মারিস! গথপার্থে মাংম পাঁক করিয়া আহার করিতেছিল, সেইখানে তাহাদের 
সশীগবর্তী হইলেন। তাহাকে নাঁনাভরণ-শোতিতা৷ ভার্্ামহ আসিতে দেখিয়৷ দন্থ্যরা 
ধরিবার জন্য উৎসাহিত হইল। কিন্ত তাঁহাদের দলপতি পুরুধনদণন্ত ছিল; দে ধনুগ্রকে 
দেখিবাঁমান্রই বুঝিন, তিনি একজন অামান্য লোক ) কাজেই, তিনি যে একাকী ইহা! দেথিয়াঁও, 
সে তাহাকে আক্রমণ করিতে দিল ন!। 

নুর্থহ পণ্তিত ভারয্যাকে এই বণিষ দগ্্যদিগের নিকট পাঠাইলেন, গ্যাও, বল গিয়া, “যে, 
মাস গাক অরিতেছ, তাহ হইতে আমাদিগকে একট! খুলের মাংম দাও) এবং উহীরা 
যেমাংস দিবে তা লইয়া! আইদ।* এ রমণী গিয়া বলিল, “আমাদগকে একট| শুলের 
মাংম দাও।” “ব্যক্তি অমাধারণ পুকষ»।, ইহা বলিয়া দন্থযদলপতি মাংস দেওয়াইল। কিপ্ত 
ওঁ মাংস অপ ছিল, কারণ দস্থ্যরা ভাবিয়াছিল, “আমর যে সাংস পাঁক করিয়াছি, তাহ! 
উহাকে খাইতে দিব কেন? খুনধনগ্রহ নিজের বীর্ধ্য বুবিতেন? দন্থ্যরা তাহাকে অপক 
মাংস দিয়াছে দেখিয়া তিনি তুদ্ধ হইলেন। দন্থ্যরা ভাঁবিল, "কি? এ বুঝি কেবল একমাত্র 
ব্যাটাছেলে, আর আমরা সব মেয়ে মানুষ! তাহার! ভর্জন করিতে করিতে তীঁহাকে 
আক্রমণ করিবার অন্ত উঠি! দাডাইল। ধনুর উনপঞ্ধীশট। বাঁণ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাদের 
উনপঞ্শ জনকে ধরাশায়ী করিলেন? কিন্তু দক্থযদঘপতিকে বিদ্ধ করিবার জন্য আর বা 
ছিল ন!। তাঁহার তৃণীরে নাকি কেবল পঞ1ণটা বাণ ছিল) তাঁহার একটা দ্বার! তিনি হস্তী বিদ্ধ 
করিয়াছিলেন বলিয়া! এই সময়ে উনপঞ্চাশটী বাণই ছিল। তিনি দন্গা দূনপতিকে ভূতলে 
ফেলিয়। তাহার বুকের উপর বমিলেন এবং “ইহার মাঁথ! কাটিগ়া ফেনিব এই স্থলে ভার্ধ্যার 
হস্তে যে খড়ম ছিল, তাঁহা চাহিলেন। কিন্তু এই সময়েই উক্ত রমলী দচ্্যদলপতির বধপে আব 
হইঝ় তাহার হস্তে খজোর যুষ্টি এবং হ্থামীর হস্তে উহার ফণক স্থাপিত করিল। দ্য মুনি 
ধরিয়া! ফলক টানিয়। লইল এবং এক আঘাতে ধন্ুগ্রহের শিরশ্ছেদ করিল। 

এইরূপে ধন্ুগ্রহকে বধ করিম দ্য খ রমুখীকে গ্রহণ করিণ এবং যাইবার সময়ে ভাহাধ 
জাতি জিজ্ঞাসা করিল। রমনী উত্তর দিল, "তক্ষশিলায় যে স্ুৃবিখ্যাত আঁচার্্য আঁছেন, আমি 
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তীহীর কন্তা1” “এই ব্যস্তি তোমাকে কিবপে লাত কবিয়াছিল? «এই বাক্তি আমার 
পিতার স্থায় সর্বশিল্পে স্ুপণ্তিত হইয়্াছিন। ইহাতে ন্ট হইয়! পিতা আমাকে ইহার হস্তে 
সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমি কিন্তু তোমার প্রতি অনুরাগিনী হইয়া, যে ব্যক্তি বুঝধরখতঃ 
আমার স্বামী, তারহাঁরই গ্রাণবধ করাইয়াছি।” ইহা গুনিয় দস্থ্য ভাবিল, “যে পাপিঠা এইকূগে 
নিজের গতিকে মারিতে পারে, সে অন্ত কাহাঁকে দেখিনা আমাকেও মারিতে পারে। অতএব 
ইহাঁকে পরিত্যাগ করাই উচিত। এই সন্বল্প করিয়া! যাইতে যাইতে মে পথিমধ্যে একটা! ছোট 
নদীর ভীবে উপস্থিত হইল। এ নদীট| সচরাচর অগভীর, কিন্তু সেই যময়ে জবপূর্ণছিব। 
নে রমণীকে বলিল, "্ভদ্রে, এই নদীতে একট! দুর্বৃভ্ভ কুভীর আছে) এখন কি বর 
যায়, বল ত।” ব্রমণী বলিল, "শ্বামিন্, আপনি আমার মমস্ত আভরণ উদ্বরাসদ্দে পুলি 
করিয়। ওপারে রাখিয়া আনন; শেষে আসিয়। আমায় লইয়। যাইবেন 1» দস্তা বলিন, "বে 
পরামর্শ দিয়াছ।৮ অনন্তর যে সমস্ত আভরণ লইয়া নদীতে নাঁমিল এবং বাত্ততাঁর ভা 
দেখাইয়া পরপারে গমনপূর্বক দুষ্টাকে ছাঁড়িরা পলায়ন করিল। রমণী তাহা দেখিয়া চীৎকার 
করিতে লাগিল, "্বামিন, আমাকে ছাড়িয়া যাইতেছেন যে! এন্গ করিতেছেন কেন? 
আন, আমাকেও লইয়া ষান।” দক্জার মহিত এইরূগ বথা কহিবার সময়ে সে নিয়গিখিত 
গ্রথম গাথা বলিলঃ--. 

হেব্রাক্ষণ ঘয়ে মোর সর্ব আভরণ নদী শাঁর হয়ে তুমি করিছ গমন ! 
ফের শীঘ্র ত্বর! করি মোরে কর পাঁর ; আঁমি যে এবাস্ত এবে অধীনী ভৌমার। 

ইহ শনিয়! দস্যু পরপারে থাকিয়া! দ্বিতীর গাঁথা! বলিগঃ-- 
ছিন'দা বংসর্গে মম, তবু মোর ভরে সংসর্গেতে ছিদ যার তাঁে ত্যাগ করে! 

রঃ ধরব ভ্যলি অঞবের যে করে দেবেন বিখাসের গাঁত্ সেই নহে বদাচন। 
ফিজাঁনি কখন(ও) যদি অগরের তরে গাপিঠা। আমার(ও) কভু জীবনাত্ত করে! 
অতএব এই স্থান ত্যজিয়া এখন দিবাপদ্ দুরদেশে করিব গমন ।৯ 

“আঁমি আবও দুবতব স্থানে যাইতেছি, তুমি এখানে থাক” এই বলিয়া দ্য আভবগভাও 
লইয়া পলায়ন কবিন; পাঁপিষ্ঠা যে উচৈঃস্ববে চীৎকাৰ কবিতে লাগিল, তাহাঁতে কর্ণপাঁতও 
কবিল না। উদ্দীষ প্রবৃত্তির দৌষেই সে গাপিষ্ঠাব এইবপ বিপত্তি ঘটিপ। সনে অনাথ! হ্ইয়া 
এক এডগঞ্জ 1 গলোব নিকট বসিয়া! বাঁন্দিতে লাগিল। 

ওঁ সময়ে শত্র ভূলোক পর্যযবে্গণ কবিতেছিলেন। ছু্দম্য কুপ্রবৃত্তিব' দোষে গ্বামিবিহীন। 
ও জাবপবিত্যক্তা সেই বমণীকে কান্দিতে দেখিয়া তিনি সঙ্কপ্প কবিনেন যে, উহাকে 
নিগ্রহ কবিয়া ও লজ্জী দিয়া আদিতে হইবে? তিনি মাতনি ও গঞ্চপিখকে ? সঙ্গে লইয়া 
সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং নদীতীবে গিয়। বলিলেন, "মাতলি তুমি মস্ত হও) 
গঞ্চশিখ, তুমি শকুন হও) আমি নিজে শুগাণ হইয়া মাংসপিগড সুখে লইয়া এই বমণীব 
সগুখবর্তী স্থান দিয়া যাইব। আমাকে সেখান দিয়! বেন খাইতে দেখিবে, মধশ্তবপী মাতনি 
জল হইতে লক্ষ দিয়া আমার পুবোতাঁশে পড়িবে, আঁমি সুখধৃত মীংসপিও ত্যাগ কঝিয়া 
মত্ত ধবিবাঁব জন্য লক্ষ দিব। তখন শকুনবগী পঞ্চশিখ, মাংন পিও লইয়া আঁকাঁশে উড়িবে, 
মত্গ্তবগী মাতলিও পুনর্বাব নদীতে গিয়া পভিবে।» ততীহাঁবা উভয়েই “যে আক্তা, দেববাজ” 

গ* এই গাঁথার সহিত ৩১৮-দংখ/ক জাহকের তৃতীধ গাথা তুলনীয় 
1085518 0োত, 

$ গঞ্চপিথ একজন গন্ধার্ধের নান । জাঁড়কে ইনি শের এমুচয়ণে বনি হইয়াছেন! 
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বনি সন্মতি বিজ্ঞাপন কবিলেন! যাঁতলি মস্ত হইলেন, পঞ্চশিখ শকুন হইলেন) শত্রু 
শৃগাল হইয়া মুখে মাংসগিও লইদেন এবং এ রমণীব পুবৌভাগে গমন কবিলেন। তখন 
মত জল হইতে উল্লম্ষন করিয়া শৃগালেব সন্থুখে পড়িন; শৃগাল মুখধূত মাংসপিও ফেলিয়! 
মত্ত ধবিবাব জন্য লাফ দিল, শুন মীংসপিও লইয়া আকাশে উড়িয়া গেল, শুগাল ছুয়েব 
কিছুই লাঁত কবিতে না পাঁবিযা দেই এডগঞ্জ গুল্মেব দিকে বিষুবানে চাহিয়া বহিন। এ বমদী 
তাহাকে দেখিনা ভাবিল, 'অতিলালগাবশতঃ এই শুগাল মত্দ্য মাংশ উভয়ই হাবাইল।» 
অনন্তর মে যেন একটা কুটপ্রশ্নে সাধন কবিঘাছে এইভাবে অষহীম্য করিয়া উঠিদ। 
তাহা! শুনিয়া শুগাল তৃতীয় গাথ৷ বলিনঃ-- 

এডগজ গুলহতে  অটহামা কার আমি বরি থো শ্রবণ? 
হতাগীত ধাদ্য আদি. কিছুই তনাইহেথো হাম কারণ। 
হেরি অভিবিগরীত চরিত তোম।র আমি, শুনো হুন্রী! 
জ্ন্দনের কালে হাঁদ্য, এ অতি অডভুত দৃশ্য, দেখলে! বিচারি। 

ইহা! শুনিয়া সেই বমণী চতুর্থ গাথা বলিলঃ-. 
ূর্থ তুমি শিবাধম, বুি ঘটে নাই, হারাইগ মম্য মাংস মুখে তব ছাই। 

তখন শৃগান পঞ্চম গাথা বলিলঃ-- 
নহজে অনোর ছি দেখিবারে পাই। আগুহ্ছিত্র এড স্ুপ্র আছে কিংধা! নাই! 
নিজ দোবে হাাইলে গতি আর জার, ছুঃখ কি আসার বেশী, অথব| তোমা? 

শৃগীলেব বথা গুনিষা বনী আবাব বলিনঃ-. 
স্বরাজ, নত্য তুমি বলিলে বচন. বনমিব এন্থান হতে অস্ত্র গমন? 
লভি পুনঃ অন্য ভর্তা, তারে ভানবারি, হইয়া! ধাকিব ভাব চরণের দাসী। 

অনস্তব সেই অনাচাবিণী দুঃশীলাব বথা গুনিযা৷ দেববাজ্ শত্রু অবশিষ্ট গাথাটা ধনিলেন-_ 
ৃতিকাণনি্্ত হ্থালী হরেছে যেজন।  কাংসাহথালী পুনঃ সেই করিবে হরণ। 
যে গাপে হয়েছ মিপ্ত তুমি অভাগিনী, পুনঃ দেই পাপ করি হবে ফগধিনী। 

পাপিষ্ঠাকে এইরূপে লজ্জা দা এবং তাহাৰ অনুতাপ জন্মায় শক্র নিজস্থানে ফিরিয়! গেলেন। 

1 বধাস্তে শী। মতামমূহ ব্যাথা। করিলেন, তাহা ওনির! দেই উৎকঠ্িত ভিচ্ শ্োভাগত্তি ফল গা হইল । 
সমবধান তখন এই উৎকঠিত ভি ছিল ধুগ্রই গঙ্ি, ইহার ভার ছিল সেই ছু! রী এবং আমি 

ছিনাম দেবরানত শক্র। ] 
[ কণবের জাতক (৩১৮), পঞ্চ (নবপ্রণাশ-ত্র, ৮) এবং ঈফপের বুদধুর ও গ্রতিবিশ্ব, এই তিনটা 

গলে মহিত বর্তমান আখায়িকার সৌসাদৃগ্ত ভুলনীর়। বুন্ধুরের পপ্পে কিন্ত প্রতিবিদ্ব বারা প্রনুষ্ধ হওয়! 
বিছু অন্থভাবিক। 

আমাদের দেশে অনেক পাচীন।র মুখেই এই গল শুনিযছি। তাহার! নিম্নলিখিত গাথা ছুইটা খলিতেন ১. 
হায়রে অদুয়লি, * দতয্য নাং ছুই হারাণি। 

ইহাতে শৃগাল উত্তর দিয়াছিন £-. 
আত্মচ্ছিত্ং ন জীনামি গরচি্রং অসি । 

জদুরানি-জনুক অর্থাৎ শৃর্ান। 

৩৭০-ক্ষলপোতি-জীতিক। 
[শাস্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক লোভী ভিদুফে উপলদা করিয়া এই কথা বলিয়।ছিলেন | | এই লোঁলু ভিছর কথা ইতপর্বের নানা প্রকারে * বলা হইয়াছে। শান্ত তাহাকে জিজ্ঞাস চান 
*. প্রথম ব্য কগোতজাতক (২২) এবং ছিতীয় খণ্ডের জোললতক (২৭501 



১৩২ পঞ্চ নিপাত। 

ভিন্ু। তুমি কি প্রকৃতই দৌভী ?* “হা, ন্ত।॥ “কেবল এখন নহে, পূর্বেও তুদি অতি লৌদুগ ছিলে এবং 
লোভের জনয প্রাণ হারাইয়াছিলে।' ইহা বলিয়া শান্ত! সেই অতীত কথা আরম করিনেদ $-] 

পুরাকালে বারাণসীরাজ বর্গদত্তেব লমযে বোধিসত্ব পাঁবাবত-যৌনিতে জনাগ্রহণ করিগী- 

ছিলেন এবং বাঁবাণসীশ্রেীব পাঁকশালায় একটা ঝুড়িতে বাম করিতেন। এ ঝুড়িটা ভীহাঁর 
নীড় বনিয়৷ নির্দিষ্ট ছিল। 

একদা এক কাঁক মধঘ্য-মাংদেব লোভে বৌধিমত্বে সহিত সখাস্থাগনপুর্বক সেখানে বাদ 
কবিতে লাগিল। দে একদিন বছ মৎয্য-মাংস দেখিযা ভাবিল, 'ইহা খাইতে হইবে। 
অনন্তব নে ঝুঁড়িব মধ্যে শুইয়া কৌথাইতে লাগিল। বোঁধিসত্ব বলিলেন, এম ভাই, চা 
যাই”; কিন্তু কাক উত্তৰ দিল, ্আঁমাব অজীর্দ হইয়াছে; আজ তুমিই একাকী ঘাও।” 
ইহ! শুনিয়া বৌধিসত্ব চলিয়। গেলেন, কাকও ভাবিল, "আমাৰ কণ্টকপ্বৰগ শক্র চলিয়া গিয়াছে) 
এখন যথারুচি মংসা-মাংস খাইব? ইহা! স্থিব কবিয়া সে প্রথম গাথা বলিল £-- 

এখন হবেছি সুস্থ নৌগ আর নাই; এবে দি্ষটক আমি, গিয়াছে বাঁধাইি। 
তুধিব হযে এবে যত ইচ্ছা ছয়; মাংসযুকত পাঁকে ব্য দিয়াছে আমায় ।* 

গাঁচক মত্দামাংস গাক কবিয়া। রম্ধনপীলাব বাহিরে গিয়া শবীরেব থাম পুছিতেছিল, 

সেই সময়ে কাক ঝুড়ি হইভে বাঁহিব হইয়া ঝোলেব গাত্রেব ভিতব লুকাইল? তাহাতে 
পাত্রটায় রিট শন হইল। তক্ছুবণে পাঁচক ছুটি ঘবের ভিতব গেল, কাকটাকে ধবিরা 

তাহা সর্বশবীর হইতে গাঁলক তুনিয়া ফেপিল, কীচা আদা ও শ্বেত শরিযা! বাটি উহ৷ পচা 

ঘোলেব সহিত মিশাইল, এই মিশ্র পদার্থ কাকটাব বর্বশরীবে মাখাইল, একখান! খাপড়া 

দিয়া ঘসিয়া৷ কাকেব দেহ ক্ষত বিক্ষত করিল, সত দিষা এ খাপড়৷ খান তীহার গলায় 

বা্ধিননা দিল এবং ততদবস্থাগ্ন তাহাকে সেই ঝুঁড়িব মধ্যে ফেলিয়া! বাখিষা গেল। অনস্তব 

গারাবত আদিয়া তাহাকে তদবন্থায় দেখিনা পবিহীসপূর্বক জিজীসা কবিলেন, “এ কোন্ 

ধলাক| আমার বন্ধুব ঝুড়িতে শুইয়া আছে? বন্ধু আদিলে যে বাগ কবিবে ও উহাকে 
মারিয়া 

ফেলিবে।* এইরূপ গবিহাঁদ কবিবাঁৰ সময়ে বৌধিসত্ব নিষ্ললিখিত দ্িতীয় গাথা বলিলেন +-- 

মেঘের নাতিনী বলাকা শিখিনী কে ভুমি গে! চৌরী রয়েছ ওখানে? 

বয়দ্য আমার বড়ই ক্রোধ; এস শি, নয় মদ্সিবে প্রাণে 

ইহা শুনিয়া কাক তৃতীয় গাঁথা বলিল :-- 
গাঁচকের ছেলে ছিড়িযা পালক আদাবাটিমাধি দিয়াছে গীষ। 

গরিহাস ভাই. করিতে কিআছে, হেন দুর্ঘশীষ দেখি আগায়? 

বোধিসত্ব তখনও পবিহীসপূর্বক চতুর্থ গাঁথা বলিলেন £-- 
করিয়াছ সান।  মেখেছ চলন, হইয়াছ তৃপ্ত অন্ন আর পানে। 

গ্রলেতে শৌভিছে বৈদূর্যা তোমার, শ্বিয়াছিলে কহে বারীণসীধামে? 

০০ 

* অর্থাৎ মাংসের সহিত মিশ্রিত যে শীক পাক কর! হইয়াছে ভাঁহী। দেখিয়াই আমি বল গহিয়াছি। 

+ এই গাঁধ! দ্বিতীয় খণ্ডের ২৭৪-ম জীতকেও দেখা যাঁয়। মেঘদ্বারা বলাকার গর্ভীধান হয়, পূর্বের কবিরা 

এইব্প বলিতেন। এখানে বঙ্নাকীকে মেঘের নাঁতিনী ( অথব। নন্দিনী) বলা হইয়ছে। তু*-গর্ভাধানঙ্গণ* 

গরিচাযাুমাবদ্মালাঃ মেবিষাত্তে নয়নজ্ভগং থে ভবসতং ধলাকাঃ ( মেঘদূত ৯)। 
২ খারাণসীর দাম বজঙ্গল বলিয়া লিখিত হইয়াছে। 



৩৭৫স-কপেোতি-জাতিক। ১৩৩ 

ইহা পব কাক পঞ্চম গ্রাথা বলিল £-_. 

গিত্র ঝাঅমিত্র কেহনাহিযেন আয ঝারাণসীধাষেঃ 
পালক ছিড়িযা, খাঁপড়া বান্িযা গলে দেয় লেইধানে। 

ইহা শুনিয়া বোধিস্ব শেষ গাথাঁটা বলিলেন £-. 
্রক্কৃতি তোমার এইবগ ভাই? আবারও পড়িবে হেন দুর্ঘশীয়, 
মানুষের খাদ্য বিহগগ্রণের মুথমেবনীয় কখনও) ন হয। 

কাঁককে এইবপ ভর্থদনা কবিয়া বোধিসতব আঁব দেখাঁনে ভিলেন লী; তিনি গঞ্গবিস্তার 
পূর্বক অস্ত্র চলিয়া গেলেন। কাক সেখানেই প্রাণৃত্যাগ কবিন। 

[বধান্তে শান্তা সত্দমূহ ব্যাধ্যা করিলেন? তাহা শুনিয়া দেই লোভী ভিক্ষু অননাগামিফল খাত হইল। 
সমবধান--তখন মেই লোতী ভিক্ষু ছিল সেই কাঁক £ এবং আযি ছিলীম দেই কণেতি। ] 



আঅঞিঞাভ ॥ 
৩৭৬--অম্বান্্যন্জাভিন্চ | 

[শপ জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে এক তীর্থনাঁবিকের * সে এই কথা বনিরাছিলেন। এই লোকটা মূর্ঘ ও 
অজ্ঞান ছিন। দে বুদ্ধি রক্ত্য়ের বা অপর ফোন গুদী লোকেন গুণ জানিত না। তাহীয় খাব অভি 
উগ্র, গরুষ ও বঢ় ছিম। একদা! এক জনপদবাসী ভিগু বুদ্ধের অর্ভনার জন্য যার! করিয়। সদ্ধযাকাঁনে অচিরবতীর 

খেয়াঘাটে উপস্থিত হইলেন এবং পাঁটনীকে কহিলেন, “উগামক, আমাকে ওপারে যাইতে হইবে ; নৌকা দাও" 
নে বলিল, “ভাত্ত, এখন সময £ এ রাজি এগারেই কোথাও থাকুন” প্উগাদক, খখানে কোথায় খাধিব? 
আমাকে লইয়া চল ।” ইহাতে তুদ্ধ হইয়া গটিনি বলিন, "তবে খায়, শ্রদণ।” অনভুর সে গ্ুবিরকে নৌধার 
তুলিঘ; কিন্ত ঠিক ভাবে নৌক! না চালাইয। কি়দুর শোঁতের সহিত চদিণ, ঢেউ ভূনিয়া। বরের চীবর 
ভিদ্বাইন এবং অবকার হইলে তাহাকে অপর পারে নাসাইয। দিল। ছবির বিহারে গিন। সেদিন আর 
বুদ্বোপাদদার অবমর পুইদেন ন11 তিনি পরদিন শাসভার ম্কিটে গিথা গ্রথিগাতিপর্ঘক একান্তে উপযেদন 
করিলেন ; শান্তাও ভাহাকে প্রত্যতিনন্দন করিধ জিজ্ঞাপা করিলেন, "তুমি কথন আঁমিয়াই!” 
গুবির উত্তর দিলেন, প্গৃত কল্য।” “তবে আজি কেন বুদ্ধোগাঁরনা করিতে আদিলে ?” ইহার উত্তরে গুবির পুর্ন 
দিনের বৃত্তান্ত নিধেদন ফরিবেন। তাহ শুনিয়া শান] বলিলেন, "এই ঘক্তি কেবল এ জন্মে লহে, পূর্বেও খড় 
রা ছিঃ এ জন্বো ভোঁমায় হণ দিযাঞে, পূর্ব জন্মেও পণিতদিগকে বেশ দিয়াছে” অনভ্তর ছৃবিরের প্রার্থনায় 
তিনি দেই অতীত বৃত্তাত্ত বলিডে লাগিবেন ১-[ 

গুরাকাঁলে বাবাঁণনীবাজ ব্র্গদতেব লনয়ে বোৌধিমনতব্রািণকুলে জাগ্রহ্পূর্বক বাঃগ্রাণ্তি 
গব তন্মশিলার সর্বশিক্প শিক্ষা কবিরাছিলেন এবং তাদনভ্তব খধিগ্রতজ্যা গ্রহণ কবি! 
দীর্ঘকাল হিমবন্তগ্রদেখে বন্যফলমূলে জীবন যাঁপন কবিরাছিলেন। অতঃপব একদা! লবণ ও 
অন্লসেবনের অভিগ্রাে তিনি বাবাঁণসীতে অবতীর্ণ হইয়া প্রথম দিন রাজোন্ভানে বাস 
কবিলেন এবং গবদিন ভিদ্ার্থ নগরে প্রবেশ কবিলেন। তিনি রাজান্গণে উপস্থিত হইলে 
রাজ তাঁহার আঁকাবপ্রকাঁৰ দর্শনে শ্রীত হইলেন? তাহাকে গ্রাসাদেব ভিতব লইয়া ভোব্দন 
ফবাইদেন এরং অতঃপর তিনি বাজকীয় উগ্ভানেই বাঁদ কবিবেন এই অঙ্গীকাঁব করাইলেন। 
রাজা প্রতিদিন তাহাকে অর্চনা করিতে থাইতেন) বোধিসত্বও ভীহাঁকে উপদেশ দিতেন, 
গ্মহাবাজ, রাজাদিগকে ঘাঁধ্থ বাজ্যপাঁলন কবিতে হয়; ভীহাব! অগভিচতু্ন 1 পৰিহাঁধ- 
পূর্বক অগ্রমন্তভাবে গ্ষান্তি, মৈত্রী ও দয়! প্রদর্শন করিবেন।” প্রতিদিন এইদ্ধগ উপদেশ 
দিবার কালে বোধিমন্ব ছুইটা গাঁথা বলিতেন £__ 

রখিকুমতে্ ভূমি অবনীনঈখবর, হইবে না ভু কত কাহারও উপর । 
থাকিস অতুদ্ধ নিজে ভ্রুদের শাসন. করেল যে রাজ! তিনি ভত্তির ভজিন। 

গ্রামে বা ব্বরধ্যে। নমুদ্ধেতে কিংবা স্থলে সর্বত্র এ উপদেদ গালুক সকলে-- 

হইও লা বুদ্ধ কভূ কাহার(ও) উপর । এই দার উপদেশ, গুন রধিবর। 

* ভীর্ঘন[বিক--পটিলি। 
1 দ্বিতীয় খের প্রধন পৃষ্ঠের পামটাকা ভ্র্ধয। 



৩৭৬-_অবার্য্য-জীতক। ১৩৫ 
রিতুর 5745 

বোধিনত্ব বাজাকে প্রতিদিন এই গাঁথা দুইটা শ্নাইতেন। বাজী প্রবন্ধ হইয়া! তাহাকে 
অক্ষ মুদ্রা আয়েব একখানি গ্রাম দিতে টাহিলেন। কিন্তু বৌধিসত্ উহ প্রত্যাধ্যান কবিলেন। 

তিনি এইভাবে দেই উদ্থানে দ্বাদশ বব বাম কবিয়াছিলেন। অনন্তব একদিন ভিনি 
তাবিলেন, 'আমি এখানে বহুকাল কাটাইলাম; এখন একবাব জনপদে গিথবা ভিক্ষা কবাঁ যাউক ) 
তাঁহাব পরে ফিবিয়া আদিব।' এই উদ্দেপ্তে,। তিনি বাঁজাকে কিছু না জানাইয়া, 
উদ্ধানপাঁপকে দহোধনপূর্বাক বলিলেন “বাবা, আমীধ মনে বড় উদ্বেগ জনগিয়াছে? একবাঁৰ 
জনপদে গিয়া ভিক্ষা কবিব, তাহাঁৰ পৰ এখানে ফিবিব। তুমি বাজাকে এই কথা বণিবে।” 

অনন্তব বৌঁধিসত্ব দেখান হইতে গ্রস্থান করিয়া গণ্দাৰ খ্য়োথাটে উপস্থিত হইলেন) 
দেখানে অবার্ধাপিতানামক এক পাঁটিনি থাকিত। সে বড় মূর্থ ছিল) গুণবান্দিগ্নেৰ গুণে 
আদব কবিতে জানিত না, নিজেব ক্ষতিবৃদ্ধিও বুবিত ন1। যাহীব! গঙ্গা! পাঁব হইতে আঁলিত, 
মে প্রথমে তাহাদিগকে পাঁব কবিননা দিত, পরে খেয়াব কড়ি চাহিত। বাহাঁবা কডি দিত 
না, তাহাদেব সহিত তাহাব কলহ হইত। ইহাতে তাহাঁৰ নাভ বড় অন্পই হইত, ভাগ্যে 
অনেক নয় প্রহাবও জুটিত। লোকটাব এতই অল্বু্ধি ছিন | 

এই নাবিকগমনে শা অভিদদুদ্ধ হইয়। তৃতীয় গঁথ! বদিলেন £- 

গাটনি অবা্যপিত! খেয়। দিত গঙ্গায় তখনঃ অতি মুর্থ সেই , অগ্রে পাঁর বি মোবজন 
চাহিত খেয়ার ফড়ি, সে কারণ কলহ হইত; অর্থপীভন্থথ তার কখন(ও) না| অদৃষ্টে থটিত। 

বৌধিসত্ব এই নাবিকেৰ নিকট গ্রিধা৷ বলিলেন, "ভদ্র, আমাকে ওপাঁবে লইয়া চল।» দে 
বলিল, পশ্রমণ, আমাকে কি বেতন দিবে?” বোধিসত্ব বলিলেন, "আমি তোমায় ভোগবুদি, 
অর্থবৃদ্ধি ও ধর্মবৃদ্ধিব উপায় বলিব।» পাটনি মনে কবিল “এ নিশ্চয় আমাধ কিছু দিবে”, 
সে তাহাকে অপব পাবে লইয| বলিল, খেয়াব কড়ি দাও।” আচ্ছা, দিতেছি* বলিয়া 
বোধিসত্ প্রথমে ভোগবৃদ্ধিব উপায় বর্ণনা কবিলেন ২-. 

গার করিবার আগে চাহিবে বেতন, গার করি চাঁহিবে না বেতন কধন। 
পাঁর হবে, আর যেই হইয়াছে গাব একই মনের ভাব নয ছুমনীর। 

পাটনি ভাবিন, «এটা উপদেশ; ইহা ছাড়া বোধ হয় আমাকে আবও কিছু দিবে? 
অনন্তব বোধিসত্ব বনিনেন, “দেখ বাপু, এ তোমাৰ ভোগবুদ্ধিব উপায়, এখন অর্থবৃদ্ি 
ও ধর্মবৃদ্ধিব উপায় বণিতেছি £-. 

/ গ্রামে ঘা অরণো, সমুদ্রেতে কিংঝ। স্থলে সর্বত্র এ উপদেশ গাঁদুক কমে. 
হইও না ভুদ্ধ কভু কাহার(9) উপর; অক্রোধীর ধর্ম, অর্থ বাড়ে নিরতর। 

এই গাঁথার্থাবা পাটনিকে ধর্ম ও অর্থবৃদ্ধিব উপার় দেখাইয়া বোধিমন্ব বলিলেন, "আমি 
তোমাকে ধর্ম ও অর্থবৃদ্ধি কবিবার উপায় বুঝাইলাম।” কিন্ত সেই মূর্খ ভীহাব সেই 
উপদেশ তৃণবৎ জান কবিরা বলিল, “শরম, তুমি কি আমার খরার কড়ি এই দিলে?” 
বোধিমত্ বলিলেন, “| বাবা।” “আযাব ইহাতে কোন প্রয়োজন নাই, আমাকে অন্য 
কিছু দাও” “বাবা, ইহা ছাডা ত আগাঁব আব কিছু নহি।” “তবে আমাৰ নৌকায় 
টভিলে কেন?” ইহা বণিষা নে বোধিসত্বকে ভূমিতে ফেলিয়া তাহাব বুকেব উপব বসিন 
এবং তাহাৰ মুখে প্রহাঁৰ কবিতে লাগিল! 



১৩৬ বপ্লিপাত। 

[এই সমযে শান ভিক্ষুদিগকে স্বোধনপূর্বাক বলিলেন, "তগহী যে উপদেশ দিয় সাজার নিঝট হইতে দদ্দিণা- 
অরূপ একখানি খবঁম গাইযাঁছিলেদ, এক দুর্ঘকে চিফ মেই উপদেশ দিয়া মুখে আঘাত গাইলেন! অতএব উগযুকধ 
ঘক্তিকেই উপদেশ দিতে হয়, অপাত্রে উপদেশ দেওয়! অবর্তব্য।” অনন্তর অভিসপুদ্ধ হইয়। তিনি পরবর্তী গাধা 
বমিলেন ঃ-. রি গুনি মেট উপদেশ হাজী ধান করে গ্রাযবর, 

দেই উপদেশ শুনি পানি ঘুখেতে মারে চড়) 

গটিনি বখন বোঁধিমন্বকে এইবপে গ্রহাৰ করিতৈছিল, তখন তাহাব ভারা ভাত লই 
দেখাঁনে উপস্থিত হইল এবং তগম্থীকে দেখিয়! বলিণ, "্ঘামিন্, এই ব্যক্তি তগস্বী এবং বাঁজফুলের 
গুরু) আপনি ইহাকে মাবিবেন না।৮ ইহাতে সে আঁবও জুদ্ধ হইব, তুই এই ভ্ত 
তগস্বীকে মাবিতে দিবি না!” বলিয়। উঠ্া। দাঁড়াইল এবং এ ব্মশীকেও গ্রহাব কবি 
ভূতলে ফেলিল। তাহার হস্তের অন্গান্র গড়িয! ভাদিয়৷ গেল) সে পূর্ণগর্ভী ছিন; তাঁহীৰ 
গর্ভগাতও হইল। তখন চাবিদিক্ হইতে লোঁক সমবেত হুইয়! পাটিনিকে বেষ্টন করিল এবং 
প্নবহত্যাকারী দস্তা” বলিয়া তাহীকে বন্ধনপূর্বক রাজাব নিকটে লইয়া গেল। রাঁজ! ধিচার 
কৰিয়া তাহাৰ মমুটিত দণ্ডবিধাঁন কবিলেন। 

[ ইহা ধদিয়া খান্তা অভিমদুদ্ধ হইয়। উক্ত ঘটনাই আবার শেষ গা দ্বায়। অভিথ্যত করিণেন +-- 
অন্নগা্ ডেঙ্গে গেল, গর্তপাঁত হ'ল হিত উপদেশ দিয়! এ ফল গতিল। 
কাঁঞচনে আদর নাছি বরে গণ্ুগণ।. অবহেলে উপদেশ বত মূর্খ জন। 

[ অঙঃগর পান্তা সতযমমূহ বাাখা করিঘেন। তাহ! শুনিয় সেই ভিক্কু মোভাগত্তিণ খর হইঘেন। 
সমবধান তখন এই নাবিক ছিন সেই নাবিক ) আনন ছিলেন নেই রাজ! এবং আনি ছিলীম মেই ভাঁপগ ] 

৩৭৭-ম্েতক্েতু-জাতক্ষ। 

[শাপ্। জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে এক ভও ভিহ্থুকে উগনকগ্য করিয়া এই ঝখ| যলিযাছিলেন। ইহার 
গরভাৎপবন্ত উদ্দালক-জঁতকে (৮৭) ব্লা যাইবে ।] 

গুবাঁকালে বাবাণনীবাজ ত্রন্ধদত্তেৰ সময়ে বৌধিগত্ব ঝাবাঁথমীনগবে একজন স্গবিখ্যাত আচার্য 
হইয়াছিনেন। গঞ্চণত ত্রার্ষণবালক তীহাব নিকট বেদাভ্যাম কবিত। ইহাদের মধ্যে সর্ব 
জোঠ্ঠের নাম ছিন শ্বেতবেতু। সে উদীচ্য ত্রাঙ্গণকুলে জন্ম গ্রহণ কবিরাছিল এবং বড় 
জাত্যতিমাঁন কবিত। গে একদিগ অগ্ঠান্ত বাঁলকেৰ মহিত নগরের বাহিবে গিয়াছিল এবং 

মগ্ররে ফিবিবার কালে এক চগ্ডালকে দেখিতে গাঁইয়াছিল। সে জিজ্ঞাস! কবিল, “কে তুমি ?” 
চাল ধনিল, "আমি চগ্ডাঁল। থেতকেতুব ভয় হইল, গাছে, যে বাঁধু চগালেব শবীব স্পর্শ 
করিয়াছে, তাহা ভাহাবও শরীব ক্পর্শ কবে। সে বলিল, ৭নিপাত ধাঁ, ব্যটা চগান! তোর 
মুখ দেখিলে আযান! যা, আমাৰ অধোবাঁতে গিয়া চল৮। মে নিজে ছুটিনা গিয়া চণ্ঁলের 
উপবিধাতে উপস্থিত হইল। কিন্তু ঈও্জালও শীম্রতব চলিয়| খবতকেতুব উপরিবাতে দঁড়াইন। 
ইহাতে গ্বেতকেতু আরও গালি দিতে লাগিল, এবং “নিপাত যা, বাটা অপেম়ে বগিয়া 
চীৎকার করিন। তখন চগ্ডীল জিজ্ানা কবিণ, “্তুষি কে গো?” শ্বেতকেতু বিল, 
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ণআমি ত্রাহ্মণকুনীব।” প্বদি ব্রান্ণ হও, তবে আমি যে প্রশ্ন কৰিব, তাহাঁৰ উত্তব দিতে 
গাঁবিবে ত?” প্গাঁবিব বৈ কি?” ।প্যদি না পাব, তবে তোমাকে আঁমাব ছুই পায়েব তল 
দিয়া যাইতে হইবে” শেতকেতুব নিজ পাণ্ডিত্যসবন্ধে বিশ্বাম ছিল$ সে বলিল, “বেশ, 
তোর প্রশ্ন কৰ্। চগ্ডাল সমস্ত উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে ব্যাপাব বুঝাইয়া দিয়া প্রশ্ন কবিল, 
রাদ্দিণকুমাব, দিক বণিলে কি বুঝীষ?” “দিক্ ত চাঁবিটা, পূর্ব ইত্যাদি” “আমি 
তোমাকে এ দ্িকেব কথা জিজ্ঞাসা কবিতেছি না। তুমি এই সামান্ত কথা জান না, অথচ 
যে ঝাতাঁম আমাৰ গায়ে লাগিননাছে, তাহাকে ঘ্বণা কবিতেছ !” ইহা! বনিয়া দেই চগ্ডাল 
স্বেতবেতুব ঘাড় ধবিয়া মাথা নীচু কবিন এবং নিজেব ছুই পায়েব ভিতর দিযা ঠেলিয়া দিল। 

্া্ণবাঁলকেবা! গিয়া আগার্যেব নিকট এই বৃত্তান্ত বলিন। আচার্য জিজ্ঞাসা কবিলেন, "কি হে 
শ্বেতকেতু, তুমি চণ্ডালেব পাঁদাস্তবে চালিত হইয়াছ, ইহা সত্য কি?” খেতকেতু বলি, 
থা গুরুদেব, সেই দাঁসীপুত্র চণ্াঁল “দিক্ কাহাঁকে বলে ইহাঁও জান না” বলিষা আমাকে 
নিজেব পাদান্তবে চাঁনিত কবিয়াছে। এখন দেখিব ব্যাটাৰ কত আশ্পর্দা 1» ইহা বলিযা 
নে ক্রোধভবে বাব বাব চগডালকে গালি দিতে লাগিল। কিন্তু আচাধ্য বলিলেন, "বদ 
শ্বেতকেতু, তাঁহাবৰ উপর রাগ কবিও না) সে চণ্ডালপুত্র পণ্ডিত; সে তোঁমাকে সাধাৰণ 
দিকেব বথা জিজ্ঞামা করে নাই? অন্য দিকেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কবিয়াছে। তুমি যাহা 
দেখিনাছ, গুনিয়াছ বা শিথিয়াছ, তাহা ছাঁড়। আবও বছতব বিষয় আছে, যাহা তুমি দেখ 
নাই, গুন নাই বা শিখ নাই।” এইরূপে শ্বেতকেতুকে উপদেশ দিবার কাঁলে আর্য 
নিয়গিখিত দুইটা গাথা বনিলেন £-- 

করিও ন| তো তুমি, বম শ্বেতফেতু| ক্রোধ নহে মানুষের মঙ্গলের হেতু। 
দেখ নাই, শুন নাই, এমন বিষয় আঁছে বহুবিধ ইথে নাহিক সঃশয়। 
মাত পিতা পূর্বব্দিক্ ব্গিযা কীর্তিত। প্রশন্ত দক্গিণগিত্ আচার্যা নিশ্চিত ।% 

য়ে গৃহ করে অননপানবন্তদ।ন, অভ্াগত জনে করে আদরে আঁহব।ন, 

দে জন উত্তম দিক্ জাঁনিবে নিশ্চয় ; এইকণে শ্বেতকেতু হুয় দি নির্ণর। 

সর্বাশেষ্ঠ দিক্ সেই, আশ্রয়ে যাহার ছুঃখ খাঁয দুরে, হয় আনন অগার।? 

মহত্ব এইবূপে শ্বেতকেতুকে দিকেব কথ বলিলেন। কিন্তু “আমি চ্ডানেৰ পাঁদাস্তবে চাঁিত 
হইয়ছি' এই অভিমানে শ্বেতেতু মে স্থানে আব বাদ কবিণ না, সে তক্ষপিলায় গিয়া 
এক বিখ্যাত আঁচার্যেব নিকট সর্বশিল্প অধ্যয়ন কবিন, আচার্য্েব আক্তা লইয়া তক্ষশিলা 
হইতে যাত্রী কবিন এবং নানা সম্প্রদায়েব ধরণ মত ও আঁচাঁব অনুষ্ঠান পিক্ষা করিতে কবিতে বিবিধ 

₹' মাতাগিত! জয়দতি! বলিয়। পূর্্বদিক্ এবং আঁচার্ধা দর্দিণার্হ বলিয়। দর্ষিণ দিকৃ। 
+ অর্থাৎ নির্বাণ এই গাথা ব্যাথ্য| করিবার জন্য টীকাকাশ তৈলপাত্র-লীতর (৯৬) এবং তাহার দীকা 

হইতে ছুইটী গাথা তুদিরাছেন £-- 
মাত। গিভ। পুর্বদিক্। আচার দক্ষিণ; উত্তব অমত্য বন্ধু স্রীপুত্র গশ্চিমঃ 
দান ভূত্যগণ অধঃ; শ্রমণ-ত্াঙ্ষণ উত্ধদিক্ বলি মবে করেন বীর্ন। 

তৈলপূর্ণপাত্র করিভেবহনা লতর্কতা অতি চাই । 
নচেৎউথলি গড়িবেছুনিতে তৈল তব, শুন ভাই। 
টিক সেইদত,।. অজাভ দিকের, প্রার্থনা করে দে জন, 
অপ্রনত্ততাবে চিভরক্ষাঘেন বরে দেই অনুক্ষণ। 

ভাত থা অগ্রতগুর্ধ দিক্ -নির্ধাণ। 
তরীগুত পশ্চিম, কেমন ইহারা নত শৃথুলে আব করে বলিয়া নির্কাণুলাভেম গরিপন্থী 

৯৮ 
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স্থানে বিচরণ করিতে লাঁগিল। একদা সে কোন প্রত্যন্ত গ্রামে উপস্থিত হইয়া দেখিণ, পঞ্চণ্ত 
ভাঁপন উহার নিকটে অবস্থিতি করিতেছেন। নে তাহাদের নিট গ্রত্রজা গ্রহণ করিম 
এবং গাহাদের অযন্ত শিল্প, মন্ত্র ও আচাব আয় কবিয়া। লইণ। অনন্তর সে এই সফয 
তাপস পরিবৃভ হইয়৷ একদিন বাবাঁণসীতে উপস্থিত হুইল এবং পরদিন ভিঙ্গীচ্যায 
বাহির হইয়া বাজাপণে গ্রবেশ 'করিণ'"। বাজা তগ্বীদিগের চাঁপচনন দেখিয়া গরম হইনেম, 
ভীহাদিগকে প্রদানে লইয়া! ভোজন করাইলেন এবং তাহাদের বাসের জন্য নিজের উদ্ভান 
ছাড়ি দিলেন। তিনি একদিন ভাঁপসদিগকে ভোজ্য পবিবেষণ করিয়া বলিলেন, আজ 
সন্ধ্যাকালে উগ্ানে গিয়া আর্য্যদিগ্কে বন্দনা করিব 1 খেতকেতু উগ্ভানে গিয়া তাগণ- 
দবিগকে রমবেভ করিল এবং বলিল, “মারিবগণ, অদ্য রাজ! আমিবেন বণিরাছেন। দাদাকে 
একবার আরাধনা ফবিলেই বাঁবজীবন সুখে থাকা ধায়। অতএব ভোমব! কে্হে বে 
বন্ধলিরতে রত হও, * কেহ কেহ কণ্টবশয্যান্ন শয়ন কর, কেহ কেহ গঞ্চতগের এমুন 
কব, কেহ কেহ উৎকটুক প্রধান? কর, কেহ কেহ উদফগাহন কর্দা ফর, কেহ বেছ 
বা বোষন পাঠ করিতে থাক ।” তগস্থীদ্বিগকে এই আদেশ দিয়া শ্বেতষেতু নিজে 
পর্্শীনাঘারে গৃ্ঠাপ্যযুক্ত আঁমনে উপবেশন করিঘ, সগ্মুথে বিচি আধারের উগর 
পরচবরণনমুত্মণ-ব্্রাচছাদিত এক খণ্ড গৃ্ভক দ্বাখিয়া দিণ এবং চারি কিংবা পাঁচ অন 
স্ুণি্ষিত ঝাণক যে লবন স্থানের অর্থ জিজ্ঞাসা করিতে লাগি, মেই গুধির ব্যাথা 
গরবৃত্ত হইল। সেই সমরে বাজ! উদ্ভানে উপস্থিত হইলেন এবং এই সকল লোকের মিথা। 
তগদ্যা দেখিয গ্রীভি নাত করিগেন। তিনি খেতকেতুকে প্রণাম কবিয়৷ এবাঞে উপবিষ্ট 
হইলেন এবং পুরোহিতের সদে আলাপ ববিধার সময়ে নিয়নিথিত তৃতীর গাথা বনিনেন £-- 

ভোদের বীদন| নাই; কর্ষখ অজিদবাস ; যদ্ের অভাবে দিয়ে বমি জটার গণ? 
পলি দত্তয়াজি। ঝরে না ডু শার্জন? দেখিতে বিএটমূর্তি) ওদু কি গ্রণাত্ত মদ! 
একমনে জগে মন ॥ খানুষের মাধ ধভ মুভিহেতু অন্ুঠান করে এক্স| অবিরত ) 

অনায় মংগার ইহ। বুধিয়াছে গধিগুণ ঃ আগায় হইগডে মুক্তি গতেছে ছি মে বারণ? 

ই! গুনিয়া পুরোহিত চতুর্থ গাথা! বলিলেন +-- 
সর্বাণানপারার্শী, অথচ থে অন গানে রত, ধর্দগথে চরে না কথন, 
বহর বেদেও কডু না পারে গক্ষতে হেব গীনহীন শুনে অপায় হইতে । 

পুরোহিতের বাক্য গুনিয়! রাজা তাপনদিগেব প্রতি আর পূর্ব প্রসন্ন বহিলেন না। তখন 
শ্বেতকেতু ভাবিল, "পূর্বে এই খ্বাঁজ! ভাগদদিগের গ্রতি প্রসন্ন ছিলেন, বিগ পুরোহিত 
সেই এমাদে মূলে কুঠারাথাত কবিয়াছেন। আমার একবার পুরোহিতের মঘে আলাপ কৰা 
আবস্টক। অনন্তর পুবোহিতের সঙ্ধে আলাে প্রহৃত্ হইয়া মে পঞ্চম গাথা বলিল £__ 

মহত বেদেও বদি না পারে বক্ষিভে কোন শীলহীন জনে অগাঁয় হইতে, 
বেদ-অধায়ন ভবে হবে ধি নিগ্বণ? সভা, বিপ্র, শীল আর দংঘম ফেধল? 

ইহার উত্তরে পুরোহিত ষষ্ঠ গাথা! বলিলেন ঃ_ 
নিক্ষন না হয ফু বেদ-অধায়ন। 
ও) যে মংযম ঘন, তাহাও নিগ্যঘ্ঃ 

৮. অর্থাৎ অধোমুখ হইব। ঝুমিতে আত কর | (7) 
1 উৎকটুক প্রধান--উৎকটিকীনঘ্থ হইয়া তপস্যা কর!) এই আঁসবে পা ছুইখানি বিশ্তার ঘরিমা দেহের 

উদ্ধভাখের সহিত লব্ঘভাবে রাখিতে হয়। 
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বেদ-অধ্যয়নে হয় কীর্তির অঞ্জন? 

শীল-শংযমের বলে শাস্তিনাভ হয়! 

পুবোহিত এইবগে শ্বেতকেতুর আগত্তি খণ্ডন কবিলেন, তপস্বীনিগেব সকলকে গৃহী কবিনেন 
এবং তাহাদিগকে ফলক * ও আধুধাদি দিয়া বাজাব সর্ধএ্ধান উপস্থাপকদিগেব মধ্যে 

উচ্চ উচ্চ পদে নিযুক্ত কবিলেন। প্রবাদ আছে যে এইবূপেই মহ্ততরকদিগেব ? উৎপত্তি 
হইয়াছিল। 

[মমবথান-তখন এই ভও তি ছিল থেভকেতু, সারিপুত্র ছিলেন সেই চণাদ এবং আমি ছ্যাম দেই 
গুরোহিত।] 

৩৭৮-দু্দ্রী সুখ-জাভহ্চ। 

[4 জেতবনে অবস্থিতিকালে মহানিক্রমণ-স্থদধে এই কথ! বলিয়াছিলেন। ইহার প্রভাৎপন্ন বস্তু পূর্বেই 
বল! হইয়াছে। ] 

পুবাকালে বাঁজগৃহ নগবে মগধবাজ বাঁজত্ব কবিতেন। বোধিসত্ত্ব তীহাব অগ্রমহ্ষীব গর্ভে 
জন্মগ্রহণ কবিযাছিলেন। তীহাৰ নাম বাখা হইঞ্গাছিন ব্রকষাত্বকুমাব। তিনি যে দিন 
ভূমি হন, নেই দিন বাঁজপুবোহিতেবও এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হইয়ছিলেন। পুবোহিত-পুভ্রেব মুখ 
অতি শৌভাময় ছিল ও তীহাঁৰ নাম বাথা হইয়াছিল প্দবীমুখ 

এই কুমার বাঁজকুলেই পবিবন্ধিত হইয়া পবস্পবেৰ প্রিয় সখ! হইলেন এবং ফৌড়বর্ষ 
বয়ঃব্রমকালে তক্ষশিলার গা সর্বশিল্পে বৎ্পতি লাভ কবিলেন। অনন্তব, ভিন্ন ভিন্ন সপ্্র- 
দায়ের ধর্মমত এবং আচাব অনুষ্ঠান শিক্ষা কবিন্বাব ও দেশচবিত্র জানিবার অভিলাষে তাহারা 
বহু গ্রাঙষনিগ্রমাদিতে পবিভ্রমণ বিয়া অবশেষে বাঁবাণসীতে উপনীত হইঘেন এবং 
একটা দেবগৃহে বাত্রিযাপনপুর্বক পরদিন ভিঙ্ষার্থ নগ্রবে প্রবেশ কবিলেন। নেখানে এক 
গৃহন্থেৰ বাঁভীতে ব্রাহ্মণ ভৌজন কবাইয়া শান্্রপাঠ গুনাইবাব উদ্দেষ্টে গাল পাক কৰা হইয়াছিল 
এবং যথাস্থানে আসন সজ্জিত কব! হইযাছিল। বাড়ীব লোকেব৷ কুমাবদ্য়কে ভিদ্দার্থ উপস্থিত 
দেখি! মনে কবিল, শ্রাঙ্গণেবা আনিয়াছেন; তখন তাহীবা উভয়কে ভিতবে লইয়া গেন 
এবং মহাঁদত্বেৰ আমনে শুদ্ধবন্তর ( শ্বেতবন্ত্র) ও দবীমুখেব আমনে বক্তবন্বদ আন্তৃত কবিয়। দিল। 
দবীমুখ এই নিষিত্ত দেখিয়া জানিতে পাবিলেন, সেইদিন ভঁহাব বন্ধু বাঁবাণনীব বাভা এবং 
তিনি তীহাৰ ধেনাঁপতি হইবেন। তীহাঁবা সেখানে ভোজন কবিলেন এবং শাত্রপাঠ শুনিয়া 
গৃহন্থকে আণীর্বাদুর্্বক বাজোদ্যানে ফিবিয়া গেলেন। মহাঁদত্ মনশিলাপট্রে গুইয়া পডিলেন 
এবং দবীমুখ বসিয়া তীহাঁব পাঁদঘ় মর্দন কবিতে লাগিলেন। 

ইহার সাত দিন পূর্বে বাবাণমীবাজেব মৃত্যু হইয়াছিন। পুবোহিত তীহাব শবীবকৃত্য 

ক ফ্ক--কাষ্ঠনির্শিত টান। বোধ হয় এই মময়ে চর্দের ঢাল প্রচলিত ছিল দা। 

1 মুলে 'বহনভরকে কত্ধা' এই আছে। হবহন্ভতরক শটী সহস্ত শের উত্তর "তর শুতায় ছায়া নিপন- 
বড হইতেও বড়--এই অর্থ। রাঁজরদীদিগের মধ্ে ইহাদেরই সর্ধাগেছগা উঠ্ঠগদ ছিন। 9৫9 1706 0 
211060 ত05808 0, 257. 

1 দয়িলগুয। ইহা হইতে সৌনধোর কোন আভ|র গাওয়া যায় ন|। তবে কি বুধিডে হইবে-_গৃরোহিভ- 
তিদয়েট মুখ্বিবর অহাভবিবন্নপে বড ছিন ঝলিঘা ভিনি এই নাঙ পাইয়াছিলেন ? 



১৪৪ যনত্রিপাত। 
৯2852058525 
সম্পাদন কঝাইাছিলেন এবং মৃত বাজ! অপুত্রক ছিলেন বিয়া সাতিদিন উপর্যু'পবি সুসজ্জিত 
বথ প্রেরণ কবিযাঁছিলেন। সুসজ্জিত বর্-প্রেবণে ব্যাপাৰ মহাঁজনক-জাতকে (৫৩৯) বলা যাইবে। 

বথ নগব হইতে নির্গত হইল; চতুবঙ্গিণী সেনা তাহাকে পবিবেষ্টন কবিয়া চনিল; শত শত 
বাদ্যযন্ত্র বাজিতে লাগিল। এই রূপে রথথানি শেষে উদ্যানদারে গিয়া উপস্থিত হইল। দবীমুখ 
বাদ্যিধধনি গুনিয়৷ ভাবিলেন, “আমাৰ সখা জন্য গ্ুসজ্জিত বথ আসিয়াছে; তিনি অগ্রই 
বাঁজ! হইয়া আমাকে সেনাপতি কবিবেন) কিন্তু আমাৰ গৃহস্থাএ্মে কি প্রয়োজন? আমি 
সংসাব ত্যাগ কবির! গ্রবাঁজক হইব” এই স্বল্প কবিযা তিনি বোধিনত্বকে কিছু না 
বনিয়াই একান্তে গিয়া লুকাইয়! বহিলেন। এদিকে পুবোহিত উদ্যানে বথ বাখিয়! ভিভবে 
প্রবেশ কবিলেন, মঞ্ঈলশিলাপট্-শগননে বোধিত্বকে দেখিতে পাইলেন এবং তীহাঁব পাঁদদয়ে 
লক্ষণদমুহ দেখি! ভাবিলেন, এই ব্যক্তি পুণ্যবান্; ইনি দ্বিদহদ্বীপপবিবৃত মহাদীগ-চতুযেব 
রাজত্ব কবিতে সমর্থ; কিন্তু ইহা বীতি কির্পগ, তাহা দেখিতে হইবে ।' অনন্তব তিনি এব- 
সঙ্গে সমন্ত বাদ্যবন্ত্র বাজাইতে আদেশ কবিলেন। বোধিসত্বেব নিদ্রা ভঙ্গ হইল? তিনি 
মুখ হইতে বন্ত্র অপনীত কবিয়া সেই জনস্জ্খ দেখিতে পাইলেন, পুর্ধাব বন্ত্র দাবা মুখ 
আবৃত ববিয় কিছুক্ষণ শয়ন কবিলেন এবং যখন বথ থামিল, & তখন উঠা! শিলাগটে 
গরযাঙ্কাঘনে উপবেশন কবিলেন। 

ইহা দেখি গুবোহিত জানু পাতিয়া বদিলেন এবং বলিলেন, প্দেব, এ খাঁজ আপনাবই 
হুইল।” “বাজা কি অপুভ্রক ছিলেন?” "হ। দেব।” প্তাঁহা ইইলে আপত্তি কি?” অনস্তব 
সেই উদ্যানেই তাঁহাৰ অভিষেকক্রিয! স্পরন হইল। তিনি মহামৃদ্ি প্রাপ্ত হইয়া দবীমুখকে 
বণ কবিলেন না, মহাঁজন-পবিতৃত হইয়া নগবে প্রবেশ করিলেন, ন্গবপ্রদক্ষিণূর্বাক 
বাজধাবে অবস্থিত হইয়া অমাত্যদিগকে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত কবিলেন এবং তৎগরে 
গ্রাসাদে আবোহণ কবিলেন। এই সময়ে উদ্যান জনশূন্য হইয়াছে দেখিয়া দবীমুখ মঙ্গলশিলাপট্টে 
উপবেশন কবিলেন। 'তখন তীহাঁৰ সম্মুখে একটা! গুদ পত্র পতিত হইন। ভিনি এই ওফ 
পল দেখিয়া গণার্ঘযাত্রেবই ক্ষরব্যযধর্দ উপলব্ধি কবিলেন, খমন্তই যে জ্রিনক্ষণযুক্ত + ইহা 
ঘুবিতে গাবিলেন এবং পৃথিবীকে আনন্দধ্বনি বাবা উল্লাদিত করিয়া প্রতোকবুদ্ধি প্রাপ্ত 
হইলেন ।£ অমনি তীঁহাব দেহ হইতে গৃহীর চিহ্ন সমস্ত অন্তহিত হইল, আকাশ হইতে খন্ধিময় 
গাত্রচীবব গভিত হইয়া] তাঁহাব শবীবে সন্ধ হইল) ভিনি নিমিষেব মধ্যে অষ্টপবিষ্াবধর, 
ইর্াপথসম্পন, শতবর্ধবস্ স্থবিবে গবিণত হইলেন এবং খবদ্ধিবলে আকাঁশে উদিত হইয়া 
হিমবন্ত গরদেশস্থ ননদমূল গুহায় চিনা! গেলেন। $ 

এদিকে বোধিমত্ব য্াধন্ম বাজত্ব কবিতে লাগিলেন; কিন্তু গ্রভৃত পথ্য তোগ কবিরা 
এরথ্যমদে মত্ত হওয়ায় তিনি চল্লিখ বং্মব কাল দবীমুখকে শ্মবণ কবিলেন না। অনপ্তব 
চত্বাবিংশ বর্ষে দবীমুখেব কথা তীঁহাঁব মনে পডিল। তিনি ভাবিলেন, দবীমুখ আমার খা? 
সে এখন কোথায়? তখন দবীমুখকে দেখিবাব জন্য তীহাব ইচ্ছা হইল। তিনি তা- 
ঘধি কি অন্তঃপুবে, কি বাঁজদভায়,। “আমার দখা দবীমুখ এখন কোথায়? থে আমাকে 
তাহাব বাঁমস্থান বলিয়া! দ্রিতে গাবিবে, আমি তাঁহীব বহু সম্মান করিব” এইবপ বমিতেন। 
সুখ ত আগেই আমিযাছল। 
1 তিলক খনংসঅনিজ্ং, ছুকথং, অনপ্তং1 ঈসস্তই অনিভ্য, পমন্তই গুঃখ ভোগ করে, শমন্তই মিথা।। 
£ অর্থাৎ তিনি প্রত্যেকবুদ্ধ হইলেন। 
$ প্রত্যেকবু্ধেরা এই গুহায় বাস করেন! 



৩৭৮ দবীমুখজাতক। ৯৪১ 
মিজি রি িউনিরউিসিিজিতিডি837622- 

এইবপে দবীমুখকে পুনঃ পুনঃ ম্মবণ কবিতে আবও দশ বলব কাটিয়া গেল। প্রত্যেকবুদধ 
দবীমুখও গধ্াণ বত্মবের পৰ একদিন চিন্তা কবিয়া বুঝিতে পাবিলেন, তীহাঁৰ নথা তীহাকে 
শ্রবণ কবিতেছেন। তিনি তাঁবিলেন, “সখা এখন বুদ্ধ হইযাছেন, পুত্রকন্যাদি পাইয়া তীহাব 
বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে; আমি গিয়া তীহাকে ধর্্োপদেশ দিয়া গ্রবজ্য গ্রহণ কবাইবা॥ এই 
সব্প কবিমা তিনি খদ্ধিবলে আকাশপথে ভ্রমণপুর্বক বাজোদ্যানে অবতবণ কবিলেন 
এবং শিণাপট্ে নুবর্ণ-প্রতিমাঁব ন্যায় বসিয়া বহিলেন। উদ্যানপাল তহাকে দেখিয়া নিকটে 
গেল এবং জিজ্রাদিল, “ভদন্ত, আপনি কোথা হইতে আঁদিতেছেন ?” দবীমুখ উত্তব দিলেন, 
ধ্ননবমুলক গুহা হইতে ।” “ভন্তেব নাম কি?” “ভদ্র, আমাৰ নাম দবীমুখ প্রত্যেকবুদধ।” 
প্ভাত্ত কি আঁমাদেব বাঁজাকে জানেন?” “জানি বৈকি? যখন গৃহী ছিলাম, তখন তিনি 
আমাৰ সথা ছিলেন” “ভস্ত, আপনাকে দেখিবাঁব জনয বাঁজাব বড় ইচ্ছা হইয়াছে $ আপনা 
আগমন-বৃত্তীস্ত তাহাকে বলিব” “্যাঁও, বল গিষা।” উদ্যানপাল গিয়া বাঁজাকে সংবাদ 
দিল বে, দবীমুখ আসিয়া শিলাপষ্টে বদিয়া আছেন। বাজ! বলিলেন, “তবে আমাৰ সখা 
সত্য সত্যই আসিম্লাছেন! আমি গিয়া তীহাঁকে দেখিব।”» তিনি বথে আবোহথ কবিলেন, 
বহু অনুচব সর্ষে লই! উদ্যানে গেলেন, প্রত্োকবুদ্ধকে প্রণীম ও অভিনন্দন কবিলেন 
এবং একান্তে আমীন হইলেন। তখন গ্রত্যেকবুদ্ধ বলিলেন, ব্্রহমদত্ত, তুমি যথাধর্ম বাজ্যশামন 
কবিতেছ ত? তুমি ত ধনেব জন্য গ্রজাপীড়ন কব না? তুমি ত দানাদি পুণ্য কার্ধ্যেব অনুষ্ঠান 

' কবিয়া থাক?” অনন্তব তিনি বাঁজাকে প্রতাতিনন্দন কবিয়! আঁবাঁব বলিলেন, “রক্ত, তুমি 
এখন বৃদ্ধ হইয়াছ এখন তোমার বিষয়ভোগ পবিহীবপূর্বরক গ্রত্রজা৷ গ্রহণেব সময় আসিয়াছে।” 
বাজাকে ধর্ম বুঝাইবাব জন্য তিনি নিষ্নলিখিত প্রথম গাথ! বলিলেন ঃ-. টু 

গ্- মহাপস্ক বিষষ-সেবন, দৃঢমূর ইহা, ভযের কারণ। 
ইহাঁর মৃতন জীবে কলফ্কিতে ধুলি, ধুম ছাড়! গাই ন! দেখিতে। 
ত্যজ গৃহ ব্রহ্মা নৃগবর, প্রব্রজা। গ্রহণ করহ মত্বর। 

ইহা শুনিয়া বাঁজা দ্বিতীয় গাথা ঘাবা নিজেব বিষয়ভোগবন্ধন বর্ণনা কবিলেন £-_ 
বিষয়-বাঁসন! বদ্ধ, বিষয়ানুরক্ত, বিষষ-ভোগেতে আমি হইযাছি মত্ত। 

সত্য বটে, এ আদি ভয়ের কারণ; কিন্ত প্রাণ যাঁবে এরে করিলে বর্জন। 
তাঁই আমি অনমর্থতাজিতে এ বিষ; বহু পুণ্য কর্ম কিন্তু করি অহমিশ। * 

২৯৯০5৮৯৯০০০ 
* এখানে টাকাঁকার বলিয়াছেন-যিনি দীগঞ্কর বুদ্ধের সমযে নৈজ্রমাধর্দকে বুদ্ধতবগরাপ্তির অগ্ততম 

উপাঁষ বলিয়। জানিয|ছিলেন, তিনি এ জন্মে নিজ্রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন না, ইহার কারণ কি? জগতে অষ্ট 
বিধ উন্ত্ত আছে :-(১) কামোন্মত॥ ইহারা লোভের দাস ,(২) কোধোস্মত, ইহার নিষ্ঠুরতার দাস; 
(৩) দৃ্্ত , ইহারা বিপর্যাদবশগত, অর্থাৎ কল বিষয়ে বিপরীত দর্শন করে। (৪) মোহৌনন্ত; ইহার! 
অজ্রানের দাদ? €) যক্ষোন্ত ইহারা ভৃতপ্রেতাদির বশগ্রত , (৩) থিত্বোনত্ত , ইহারা গিতকর্ভুক পীড়িত; 
রঃ ই গানবখগত , ৮) ব্সনোন্সত্ ঃ ইহাঁর। শোকবশগত। বোধিসব্ এই জাতকে কামো ্ত্ব 
হইয়ছিষেন। 

এই পরনঙ্গেনৈ্মাধর্মের মাহাত্থা দেখাইবাঁর জন্ত টীকাকার দিদানকথা হইতে তিনটা গাঁথা তুলিয়াছেন ₹-_ 
অভিনিঞ্র্মণ অতি বুদ্ধজন প্রিয়; পারমিতা মধ্যে ইহা তৃতীয স্থানীয়। 
যতনে এ পারমিত। কর হে পাঁনন। - সশ্বোধি লভিতে যদি ব্যগ্র তব মন। 

দীর্ঘকান কারাগারে বদ্ধ জীব য্থ! মুি চায়, নাহি গেয়ে কোন হ্থ মেখা, 
তেমতি জীনিও অতি দুঃখকর তব ভীষণ বন্ধনাগার সর্কবিধ ভব। 
নিজ্রমণ-অভিমুখে হও আওয়ান, লভিবে সন্ধি ঃ পাবে চিন্ন পরিআণ। 



১৪২ বন্রিপাত | 

বৌধিসত্ব গ্রতরজ্াগ্রহণে অনীমর্থয জানাইলেও গ্রত্যেববুদ্ধ দরীমুখ তাহাকে ছাড়িলেন না) 
সীহাকে আবাব উপদেশ দিলেন ৫ 

বিষয়ী জনের ভাঁবি বিষ পরিণীম উদ্ধারিতে দয়াবশে উপদেশ দান 
/ করেন ধীহারা, যদি ভাদেয বচন অহ্গহেল! করি চলে কোন মুর্খ জন, 

প্রেম বলি মনে করে বিযয-বাঁসন!, পুনঃ পুনঃ ভুগে দেই জঠর হস্ত । ₹ 

মুত্রপুরীষেতে পূর্ণ নরক ভীষণ মাতৃগর্ভ ? তাই তানে শঙ্কে নুধীগণ। 

কিন্তু ফামাদন্ত জীব তাজিতে না পারে ভোগ, তাই পথে হেন যগ্বণা। আগারে। 1 

গর্ভে প্রবেশ এবং পুষ্িলাভ কবিতে বে ছুঃখ হয়, এইবপে তাহা বলিয়। গর্ভ হইতে তৃমিষ্ 
হইবার সময়ে যে কষ্ট, তাহা দেখাইবাব জন্য গ্রত্যেকবুদধ দবীমুখ, সাদ গাথা বলিলেন £-_. 

এণ-রজ্ঞ-শ্েন্মলিগ্ত দেছটা দয! আসে জীব গর্ভ হ'তে বাহির হইয1 
যে যে দ্রব্য প্রর্শ তারা করে সে সময়, সফলেই দেয় কু; সুখ লাহি হঘ। 

প্রতাক্গ আমার খাহা, বলিলাগ তাই, অপরের মুখে আদি কিছু শুমি নাই। 
বহুপূর্ধব জন্মকথ| করি হে ম্মরণ, তাই এই উগদেণ দিতেছি, রাজন, | 

এই সময়ে শাঁত্তা অভিসদুদ্ধ হইয়। বলিলেন, "প্রত্যেকবুদ্ধ এইবপে ন্লাজাকে নুমধূর উপদেশ দিধাছিলেন।॥ 
অনন্তর ভিনি অবশিষ্ট অর্ধ গথ| বলিলেন. 

দরীদুখ যিচিত্র, সধুর নান গাঁধ! বমি বুঝাইল| হমেধেরে $ ধর্মকখ]। 

প্রত্যেকবুদ্ধ বিষয়ভোগেব দৌষ প্রদর্শনপুর্্ধক বাজাকে নানা উপদেশ দিলেন এবং 
বলিলেন, “মহারাজ, আপনি গ্রবরজ্য গ্রহণ কন ব! নাই করুন, আমি আপনাকে বিষষ-ভোগে 
দুঃখ এবং প্রত্রজ্যাৰ স্ুখেব কথা বলিলাম) আপনি অপ্রমত্ত ইউন।৮ অনন্তর স্ুবরণবাজহধের 
ন্যার আকাশে উখিত হইয়া মেঘগর্ভ মদন কবিতে কবিতে তিনি ননমূলক পর্বতে ফিবিয়া 
গেলেন। যতগ্গণ পর্য্যন্ত তাহাকে দেখা গেল, ততক্ষণ মহাঁনত্ব মন্তরকে দশনখসমুজ্জন অগ্ুলি 
সংলগ্ন কবিয়া একন্থানে দীড়াইযা তাহাকে নমঙ্কাব কবিতে লাগিলেন। অনন্তব তিনি জো 
গুজ্রকে আহ্বান কবিয়া তাহাকে বাজ্য দ্বিলেন এবং ঝোরুদ্যমান প্রজাবুন্দেৰ মমত| এবং বিষগ্ 
ভোগেচ্ছ৷ পবিহীবপূর্বাক হিমবস্তে প্রস্থান কবিলেন। দেখানে তিনি পর্ণশালা নির্ধাগ 
কবিলেন, খি-গ্জ্যা গ্রহণ কবিলেন এবং অচিবে অভিজ্ঞ ও নমাপত্িসমূহ লাভ করিয়া 
জীবনাস্তে ব্রন্দলোকে চনিয়! গ্লেলেন। 

[গ্কধাস্তে সভাসমূহ ব্যাথ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া বহ বোঁকে শোভীপত্তি মার্গ নাত করিল। 
সদবধান--তখন আমি ছিলাস দেই 10 

৩৪৯-- মেক জাতিক্ষ 1 & 

[পান্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিস্কুকে লদ্য করিয়া এই কথা ব্িয়াছিলেন। এই ব্যক্তি 

নাঁকি শীস্তার নিকট হইতে কর্ণস্থনি গ্রহ্ণপুর্বাক এক প্রভাত গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। সেখানকার দোকে 

৪ ধর্দুপদ্দ ৫। ৩২০। 
$ এই গাধার সঙ্গে ছিভীম খণ্ডের বাঁযনির্ধিি! জাতকের (২৯৩) দ্বিতীয় ও তৃতীয় গথা৷ তুলনীয় 
ঠন্দ্ধ-্ম্লায় ঝ| ভী্গ দেধাবিশিষ্ট (সাজা বরদত্ত )। 
$ বৌদ্ধ সাহিত্যে হিমবন্ত প্রদেশের একট] পর্বতের নাম মেরু (পালি-মের )। 



৩৭৯- মেরু জাতক | 5০৩ 

ভাবার ঢাল চলন দেখিয়া প্রন হইয়াহিল। উহাকে ভোজন করাইয়াছিল, তিনি ই গ্রামের সন্নিধানেই অবস্থিতি 
করিবেন এই অগীকার করাইয়াছিল, বনমধো পর্ণশালা নির্ীণ করিয়! সেখানে তাহাকে বান বক্াইয়ীছিল এবং 
ভাহার অভি আদর যন্্ করিয়াছিল। কি কিবুদ্ধিন পনে যখন কয়েকজন শীহভবাদী * এ গ্রীন উপস্থিত 
হইজেন, তখন লোকে ভীহাদের পরামর্শে দ্ববিরকে তাগ করা পাসতবাদীদিগকেই আদর য় করিতে লামিন। 
অতঃপত্র যখন উচ্ছেদরবাদীরা আমিন, তখন তাহার! শাহ্বতবাদীদিগকে ছাঁড়িয়। উচ্ছেদবাধীদিগের উপদেশান- 
মারে চলিতে গিন। পরিশেষে কয়েকজন অচেলক আমিল; তথন উচ্ছেদবাদীনাও পর্িত/ক হইল এবং 
অচেনকদিগের আদর বাড়িল। 1 ণাগুণানভিজ্ঞ এইকপ লোকের সংসর্গে অভি কষ্টে খাস রি সেই 
ভি বর্ধাবসানে প্রবারণ সমাপনপুর্ববক শীন্তার নিকটে প্রতিগমন করিলেন। শীস্তা ভীহীকে প্রভাতিযাদন ] 
করিয়া জিন্রাসিলেন, “তুমি বধাকাল কৌথাধ যাপন করিলে?" ভিক্ষু উত্তর দিলেন, “এভান্তের সন্িকটে।* 
“হুথে ছিলে ত ” "্তদস্ত, গুণাতণাজ্ত লোকের সংসর্গে থাকিমাবড কট পাইয়াছি।” শাস্তা বলিলেন, “দেখ 
ভিক্ষু, প্রাচীন পণ্ডিতের! তির্যাগ যোনিতে জন গ্রহণ করিয়া গুপাগুণাজদিগের সংসর্গে একদিনও অতিথ!হিত 
করেন নাই? তুমি নিজের গাগুণজদিগের সংসর্গে থাকিলে কেন?” অনুর ভিদুর অনুরোধে তিনি মেই 
অতীত কথ! আর্ত করিলেন +- ] 

পুবাকালে বাবাণসীবাজ ব্র্গদত্তেব সময়ে বোধিম্ব সুবর্ণ হংসযোনিতে জনা গ্রহণ করিয়া, 
ছিলেন। তহাব এক কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিন। তীহাবা! উভয়ে চিত্রকট পর্বতে বাস করিতেন এবং 
হিমবস্ত গরদেশে গিয়া স্প্বংজাত শালি ভঙ্ষণ কবিতেন। একদিন তীহার৷ হিমবান্তে চরিরা 
চিত্রকুটে ফিরিবাৰ সমঘ্রে পথিমধ্যে মেরু-নামক কাঞ্চন পর্বত দেখিতে পাইলেন এবং 
তাহাব পিখবোগবি উপবেশন কবিলেন। এই পর্বাতেব নিকটবর্তী পঙ্গী ও চতুক্গরগণ স্ব দ 
গোচরভুমিতে নানাবর্ণবিশিষ্ট দেখাইত, কিন্তু পর্বতে প্রবেশ করিলেই উহার প্রভার 
কাধনবর্ণ ধাবণ কবিত। বোধিসব্ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ইহার কারণ জানিতেন না। তিনি এই কাও 
দেখিরা জোষ্ঠকে জিজ্ঞাস! করিবার কালে দুইটা গাথ! বলিলেন £_. 

ফাকোল, বাহন, আর পদ্ষিকুলো তম আমরা, সবাই হেথা হই হেমোপম! 
। ব্যা। মুগাধম শুগাল, সবাই হেমবর্ধ হেষা! এর নাঁম কিবা? ভাঁই। 

তাহার বথ। শুনিয়া বোধিসতব তৃতীয় গাথা বলিলেন $__ 
নারাজ মেক এই, ইহার গ্রভায় সর্বগানী আসি হেথা! হেমবর্ধ গায়। 

ইহা শুনিয়া কনিষ্ঠ হংস অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন ₹__ 
,সজ্জনে না! পায় মাল, কয়ে তীয় অপমান, 

/ অথচ অসীধুজনে দেয় বহমান, 
এবপ বিচিত্র প্রধা আছে প্রচলিত যেখা, 

দিনেকের হাঁসযোগ্য নহে সেই স্থান। 

শৃর, ভীক, ঘস্থা, জড়, উচ্চ, নীচ, ছোট, বড়, 
যেখানে নকলে গায় সসান সম্মান, 

করি মে স্থান বন্জন চলে যান মাধুতন , 
নাহি এ থিরির কৌন তারতম্য জান। 

* দাহ্বতবাদী যাহার! আত্মা ও লৌক (90171 20৫ 0991167) উভরকেই নিত্য বলিরা শীবাহ ফরে। উচ্দযাীর! বলে যে মৃত সঙ্গে হেই সমন ধবং পায়, ইহার! বৌনুদের ায় পুনর্জন স্বাফার করে না। অচেল(ন+-চেলফ) অর্থাৎ নু সম্যাখীরা, বোধ হর, দিগদর জৈন মন্ত্রদাঘ। 



১৪৪ যঞ্রিপাত। 

কে উত্তম কে অধম, কাঁহাকে বনে মধাম, 
এ বিচার করিবার শক্তি কিছু পাই; 

নাহি বুঝে দিগ বিদিকৃ, এমন যেকরে ধিক! 
ছাঁডি এরে চল মৌরা অগ্যস্থানে যাই। 

এইপ বলিয়! উভযেই উড়িয়া! চিতরকূটে ফিবিয়া গেলেন। 

[বখাস্তে শান্ত! সতযনমূহ ব্যাথা। করিলেন; তাহ! শুনিয়! মেই ভিচ্কু আোতাপত্তি ফল প্রাপ্ত হইলেন। 

স্গবধান-তখন আনন ছিণেন নেই কনিষ্ঠ হংল এবং আমি ছিলাম সেই জো হংদ। ] 

৩৮০-আশক্কানজাতক্ক ৷ 

[এক ভিছ্বু তাহার গৃহসথাশ্রমের পরীর প্রলোভনে পড়িয/ছিলেন। শান্তা! জেতবনে অবস্থিতি করিবার 
সময়ে তাহার সম্বন্ধে এই বথা বলিয়াছিলেন। ইহার প্রতুঃৎপন্নবন্ত ইন্তিয়জীডকে * বলাযাইবে। শান 
এ ভিদুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "প্রকৃতই কি তুমি উৎকঠিত হইয়ছ?* “ভিক্কু উত্তর দিয়াছিলেন। হা 
ভদন্ত।* “তোমার উৎকণ্ঠার কারণ কে?” "গৃহস্থাশ্রমে খিনি আমার পরী ছিলেন, তিনি।” প্দেথ শ্রমণ, 
এই রমণী তৌমার অনর্থকারিক।, পূর্বেও তুমি ইহারই জন্য চতুরঙ্িশী মেন ত্যাগ করিয়! হিম্ব্ত প্রদেশে 
তিন বৎমর ম্হাঁছুঃখে বাম করিয়ছিলে।” ইহ| বলিয়! শান্তা সেই অতীত কথা আর্ত করিলেন +--] 

পুবাকালে বারাণদীবাজ ত্র্গদত্তের সময়ে বোঁধিসত্ব কাশিগ্রামে ব্রাঙ্মণকুলে জনগরহণপুর্বক 
বরঃগ্রাপ্তিব গর তন্গশিলায় গিয়। নানা বিষ্তায় বুাৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং থষি-পরবজ্যা গ্রহণ 
কবিয়! হিমবস্ত প্রদেশে বাঁ কবিয়াছিলেন। সেখানে তিনি বন্তফলমুলে জীবন ধাবণ 
কবিতেন এবং অভিজ্ঞা ও সমাপত্তিনমূহ প্রাণ্ত হইয়াছিলেন। 

ও সময়ে এক পুণ্যবান্ প্রাণী অ়ন্ত্রংশ দ্বর্গ হইতে ত্রষ্ট হইয়। খ অঞ্চলেব পদ্মবো- 
বরেব একটা পদ্মেব গর্ভে কন্ারূপে জন্মগ্রহণ কবিয়াঁছিলেন। দবোববেব অন্ন পদ্ম পুধাণ 
হইয়া! খনিয়া' পড়িল, কিন্ত এই পন্নটাব কুক্ষি ক্রমে বড় হইতে লাগিল, উহা শুকাইয়া 
পড়িল না। বোধিসত্ব গান কবিতে গিয়। এ গদ্ধ দেখিযা ভাবিলেন, 'অগ্ত সমস্ত পদ্ম পড়িয়া 
গেল, কিন্তু এই গন্নটা গড়া দৰে থাকুক, ইহার কুক্ষিটা! আবও বড় হইয়াছে? ইহাব 
কাবণ কি? তিনি স্সানবন্ত্ পবিধান কবিয়া জনে ভিতব দিয়া উহব নিকটে গেলেন এবং 
উহা! খুলিয়া দেই কন্তাটাকে দেখিতে গাইলেন। অমনি তিনি কন্ঠাটাকে নিজেব ছুহিতা 
বলিয়া জ্ঞান কবিলেন এবং তাহাকে পর্ণশালায় আনিয়! লালন পালন কবিতে লাগিনেন। 

ক্রমে কন্তাটা যোডশবর্ষে উপনীত হইল। সে দেখিতে পরম সুন্দবী ও রূপবতী হইল) 
তাহাব বর্ণ দেববর্ণেব অপেক্ষা হীন হইলেও মনুষ্বেব বর্ণ অপেক্ষা উজ্জল হইল। একদা 
শত্রু বৌধিনত্বকে অর্চনা কবিতে আসিব তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং জিজ্ঞাসিদেন, 
«এ মেয়েটা কোথায় গাইলেন 1” বোধিসত্ব যেৰপে উহাকে গাইয়াছিলেন, তাহ! বণিলেন। 
তখন শত্রু বলিলেন, প্ইহাকে কি দেওয়া যায়?” বৌঁধিসত্ব বলিলেন, প্মারিষ, ইহাব জন্য 
বাসস্থান, বস্ত্র, অনঙ্কাব ও ভৌজ্যেব ব্যবস্থা ককন।” "যে আজ্ঞা, ভান্ত”। ইহা বলিয়া 

শত্রু তাহাঁব বাঁসেব জন্ত স্ষটিকগ্রাসাদ প্রস্তুত কবিলেন, এবং ভোগেব জন্ত দিব্য শ্যা 

দিব্য বন্তরীল্কাৰ ও দিব্য অন্লগানেব ব্যবস্থা কবিলেন। কন্যাটা যখন প্রানাদে অধিবোহণ 

কবিতে চাহিত, তখন উহা অবতবণ কবিত $ এবং লে অধিবৌহণ কবিলেই উহা! উর্ধে উিত 

চা] * 



এ ৩৮০ -লাশঙ্কা-ভাঁতক । ১৪৫ 
টিয়ার রিারি/5578758867 বারাক 
হইয়া আকাশে অবস্থিত হইত। কন্তাটা বৌধিসত্তেৰ সেবা শুশ্বযা করিত এবং প্রাসাদে 
বান করিত। 

একদা এক বনেচব এই ব্যাপার দেখিত্না বোধিমত্বকে জিজ্ঞানা কবিল; প্ভদত্ত, এই 
কন্যাটা আপনাব কে হয়?” বোৌধিসত্ব বলিলেন, “এটা আমাৰ কন্ঠা।” বনেচব বাঁরাণনীতে 
গিয়া বাজাকে জানাইল, “্মহাঁবাজ, আমি হিমবন্তপ্রদেশে এক তপস্বীব এক পবমনুনদবী 
কন্ত! দেখিয়। আনিয়াছি।* কেবন ইহাই শ্রনিয়। বাজী এ ক্যাব প্রতি অন্বাগী হইলেন। 
তিনি বনেচবকে পথগ্রদর্ণক কবিয়া চতুবঙ্গিণ্র সেনাসহ মেই অঞ্চলে গমন কবিলেন এবং 
্স্াবাব স্থাগনপূর্বক বন্চেরকে সন্দে লইয়া ও অমাত্যপরিবৃত হইয়! আশ্রমপদে প্রবেশ 
কবিলেন। স্থানে তিনি বোধিসত্বকে প্রণিপাতি কবিয়া। বলিলেন, “ত্বত্ত, রমণীবা ব্হ্চর্য্যের 
মনন্বরূপ; আঘিই আপনাব কনার গ্রতিপালনেৰ ভাব লইব।” 

বোধিসত্ব কন্াটাব 'আশঙ্কা” এই নাম রাবিয়াছিলেন, কারণ তীহার মনে প্পস্মেব ভিতর 
কি আছে” এই আশঙ্কা ( সন্দেহ ) হইয্াছিল বলিয়াই তিনি জলে অবতব্ণপূর্্বক তাহাকে 
আনমবন কবিয্নাছিনেন। এখন তিনি বাজাকে ৭্এই কন্ঠ! লইয়া যাও” এবপ সোজা উত্তৰ 
ন! দিয। বলিলেন, “্্হান্াজ, আঁপনি বদি এই কুমাবীব নাম জানেন, তাহা হইলে ইহাকে 
লইয়া যাইতে পাবেন ।* বলা! বলিলেন, “ভ্ান্ত, আপনি যদি বলিগ্। দেন, তাহা হইলেই 
জানিতে পারি।” “আমি বলিব না, আপনি বখন নিজে জানিতে পাবিবেন, তখনই 
ইহাকে লইয়া যাইবেন।” বাঁজা “যে আজ্ঞা” বলিয়া তদবধি 'কন্তাটাব কি নাম হইতে পাবে, 
মাত্যদিগেব সহিত ইহীব নির্ঘাবণে গ্ররৃভ হইলেন। যে সকল নাষ সহজে জান! যাধ না, 
তিনি সেই নকন নাঁম উল্লেখ কবিতে লাগিলেন, এবং বোধিসতকে বলিতে লাগিলেন, 
“বোধ হয় অমূক নাম হইবে 1” কিন্তু তিনি যখনই কোন না কবিতেন, তখনই 
বোধিশত্ব অস্বীকার কিনা বলিতেন, প্না, এ নাম নয়।০ নাম অবধাবণ কবিতে গ্রিষ়া 
বাদ এইবপে এক বত্মব অতিবাহিত কবিলেন। সিংহশার্দলাদি হিং জন্তবা তীয় হস্তী, অশ্ব 
প্রভৃতি ধবিতে লাগিলঃ মর্পেব উপদ্রব হইল) মক্ষিকাৰ উপদ্রব হইল এবং বহু লোকে 
হিমে অবসন্ন হইয়া! মাবা গেল। তখন বাজা ভাবিনেন, এই বমণীতে আমাব কি প্রয়োজন ? 
তিনি বৌধিমত্বকে বলিয়া বাঁজধানীব অভিমুখে যাত্র। কবিলেন। আশঙ্কা কুমাবী স্ৰটিক বাঁতায়ন 
খুনিয়া দাঁড়াইয়া ছিল। বাজ! তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, “আমি তোমাব নাম জীনিতে 
অসমর্থ হইয়াছি। তুমি হিমবন্তেই থাক) আমব! চলিয়া বাইতেছি”। আশঙ্কা কুমাৰা বণিণ, 
“আপনি চলিয়! গেলে কুত্রাপি যাঁদূণী অন্য কোন রমণী পাইবেন না। ত্ররস্তংশ দেবলোকে 
চিত্রনতাবনে আশাঁবতী* নাষে এক প্রকার লতা আনছে; তাহাব ফলেব ভিতর দিব্য পানীয় 
অন্য থাকে। যাঁকীবা। উহ! একবাব যাত্র পান কবে, ভাহীবা টারিমাম কান মত্ত অবস্থার 
থাকিয়া দিব্য শয্যায় শয়ন করে। এই না! সহম্র বমরে একবাৰ মাত্র ফল ধাবণ কবে। 
সাপৌগু দেবপুত্রগণ দিব্যপাঁন-পিপাঁস! সহ্য কবিযা বলিষ। থাকেন, 'আমবা এই ফল লাভ 
কৰিব ভাহাবা ত্র বৃতাব কোন বোগ হইয়াছে কি না জানিবাৰ জনা সহস্র বর্ষকাণ 
প্রতিদিন উহা! পর্যবেক্ষণ কবিয্া! থাকেন। আপনি কিন্তু এক বৎব মাত্র যান কবিয়াই 

* টীকাকার বলেন যে, রী লতান ফলে আশ! মঞ্নীত হয় বলিয় উহার নাম আশাবতী , আব যে মকণ 
দেবতা ও দেখোদযানে এ্রবেশ করিতেন, বৃক্ষদতাদির প্রন্ডার ভীঁহাদের শরীরের বর্ণ বৈচিত্রা ঘটিত , এই 
নিমিত উহায় নাগ চিত্রলতাধন। 

১৯ 



১৪৬ বন্রিপাতি। 
পসরা 

উৎকষিত হইতেছেন! আশাব ফললাতের নামই সুখ; আপনি উৎকণ্িত হইবেন না” অনন্তর 
দে এই তিনটা গঁথা ধলিল £-- 

চিত্রগতাবনে আছে আঁশাবতী লতা, 
প্রমধে একটা ফল মহম্র বৎসরে ; 
দুরলরা সেই ফল গাঁইবার তরে 
পুনঃ পুনঃ পুজে তারে যতেক দেবতা। 

আশায় বাদ্ধিয। বুক থাকহ, রাজন? ফলব্তী আশ! হয় সুখের বারণ। 

আশার নির্ভর বরি গঙ্দী এক ছিল) ছুর়াশ! সে, তবু তাহা পুরণ হইল । 

অতএব আঁশ। ত্যাগ করে। না, কজন, )  ফলবত্তী আশ! হয় নুখের কারণ। 

এই কথার বাজাব মন আবদ্ধ হইল, তিনি অযাত্যদিগকে সমবেত কবিষা এক 
একবাবে দণ দশটা নাম বাহির কবিতে লাগিলেন। এইরূপে নাম অন্ুমন্জীন কবিতে 
কবিতে আব এক বৎসব কাটিয়া গেন। কিন্তু কোন দশটা নামেব মধ্যেই তাগমকন্যাব 
মাম উঠিন না) “আপনাব কন্যার অমুক নাম বলিলেই বোধিমত্ব উহ! অধ্বীকার 
করিতেন। তখন রাজ আবার ভাবিলেন, “এ বমণীতে আমাব কি প্রয়োজন? 
ভিনি আশ্রম হইতে যাত্। কবিলেন। কিদ্তু সেবারও সেই বন্ঠ। বাতায়নে দীড়াইয়া 
রাজার দৃষ্টিগোচর হইণ। রাজা বলিলেন, “তুমি থাক, আমি চলিলাম।” বন্যা বলিল, 
"কেন যাইতেছেন, মহাবাজ?* «তোমাব নাম জানিতে পাবিলাম ন! বলিয়া ।% “মহাবাজ, 
নাম জানিতে পারিবেন না কেন? আশা! কখনও অপূর্ণ থাকে না; এক বক পর্বতশিখরে 
অবস্থিত হইয়াও নিজেব ঈপ্সিত বস্ত প্রাপ্ত হইয়াছিণ। তবে আপনি কেন লাভ কবিতে 
গারিবেন ন1? ধৈর্ধ্যাবলম্বনপুর্ববক অপেক্ষা করুন। 

গ্রবাদ আছে যে একদিন একট। বক কোন পদ্মদরোধবে চরিয়াছিল, এবং সেখান হইতে 
উড়িয়া এক পর্ববতেব মন্তকে গিয়। বমিয়াছিল। নে এ দিন পর্বতোপরিই বা কবিল এবং পরদিন 
ভাবিল, 'আমি এই পর্বত-মন্তকে বেশ সুখে আছি) যদ্দি এখান হইতে অবতরণ ন| করিয়া 
এখানেই খাদ্য গ্রহণ ও পানীয় গান বিয়া অগ্তকাব দিনও বাঁম কবিতে পাবি, তবে কি ন্ুখই 
হয ঠিক এ দিন দেববাজ শত্রু অস্ুরদিগকে পবাতবপূর্বাক ত্রয়ন্ত্িংশ ভবনে প্র্্য লাভ করিয়া 
ভাবিধেন, "আমার মনোবথ ত পূর্ণ হইল; অবণ্যে এমন কেহ আছে কি, যাঁহাৰ মনৌব পুর্ণ 
হন নাই? অনন্তর চিন্ত। কবিয়। তিমি সেই বককে দেখিতে গাইলেন এবং স্থিব কবিনেন, “ইহার 
মলোরথ পূর্ণ করিতে হইবে? বক যেখানে বনিয়াছিল, তাহার অদুরে একটা নদী বহিত। 
ক্র দেই নদীকে বাব জলে পূর্ণ কিয়। পর্ববতেব মন্তকোপবি চালাইয়! দিলেন, কাজেই বক 
সেখানেই বদিয়। মতদ্য ভক্ষণ ও জলপাঁন কবিন এবং সেদিনও সেখানে বাস কবিল। তাহার 
গরু জন মিয়া গেল। মহাবাঁজ, এইরূপে বক তাহাব আশা। ফলবতী করিয়াছিল ১ আপনি কেন 
ফরিভে গাবিবেন না?” অনন্তব মে আবাব "আশায় বাদ্ধিয়া বুক? ইত্যারি গাথ। বণিল। 

বাঁজী' এই বৃতবাস্ত শুনিয়! এবং কন্তাব রূপে আবদ্ধ ও বাক্যে সুগ্ধ হইয়। যাইতে অশজ্ হইলেন। 
'তিনি অন্ীত্যদ্দিগকে সমবেত কবিয়া! এক শত নাম সংগ্রহ কবিলেন। ইহা করিতে কবিতে 
আবও এক বৎদব অতিবাহিত হইল এইবপে একে একে তিন বসব অতীত হইলে 

ঘাঁজা বোধিসত্বেৰ নিকটে গিয়। বলিলেন, "এই একশত নামেব মধ্যে আপনার কন্যা নাঁম 

বৌধ হয় অমুকটা হইবে» কিন্তু বোধিসতধ বলিলেন, “না, মহারাজ, আপনি এখনও জানিতে 
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পীঁ্নেন নাই।” “তবে এখন আমি প্রস্থান করি” বনিয়। বাজ! বোধিসন্বকে প্রণিপাতণূর্বক 
যাত্রা করিলেন। আশঙ্কাকুমারী পূর্বববৎ স্ৰাটিক বাতাযনের নিকটে ছিল। রাজা তাহাকে 
বলিলেন, "তুমি থাক, আমি চনিলাঁষ।” কুষাবী জিভ্ঞামিল, ৭কেন মহারাজ?» “তুমি কেবল 
ঝঁক্য দ্বাবাই আমাকে তৃপ্ত করিতেছ, গরণয় ঘাব। নহে $ তোমার মধুর বচনে আক হইয়া এখানে 
আঁধি তিন বমব অতিবাহিভ করিয়াছি; এখন প্রস্থান কবিব। 

ভুধিলে আমার খলি মধুর বচন, কার্ডে তব নস্তোষের ন! দেখি কারণ। 

কুরওক মালা, * যার বর্ণ মযুচ্ছল। গ্রন্হীন বলি তার হয় কিন্বা ফল? 

4  দবত্রতাবদ্ষন শুধু হুমিক্ট বনে স্থায়ী নাহি হয় কত, গন, বরাননে। 
বখচভাগ হয় নাক কেবল কথাঃ মিত্র ধে, তাহারে ভালবাস। দিতে হয়। 

প্রকৃত বত্িবে যাহা, বশিবে তাহাই, কমিবে না ধাহা। ভাহ! বলিতেও নাই। 
করিবে না, তবু মুখে করিব হে বলে, স্ব! কৰে মেই ঈনে পণ্ডিত সকলে। 

দেনাঁবদ এতদিনে হইয়াছে ক্ষয়; পাথেয় যুরারে গেছে; এ আশ হয়, 

প্রাণও বুঝি যায় ববে / হাঁ, নে কারণ, সমর থাকিতে আমি করিব গমন। 

ঘাঘাৰ কথা গুনিরা আশঙ্কাকুমাবী বলিল, “মহারাজ, আপনি ত আমাব লাম জানেন? 
এইমাত্র না তাহা উচ্চাবণ কবিলেন ! এখন পিতাব নিকট গিয়া আমার নাম বলুন এবং 
আনাকে লইয়া চনুন। 

থনিলে যে নাম, রখিবর, এবে,।  মোইনাম আমি ধরি। 
বল থে পিভীরে, বল, মহায়াজ,। বশ শিয়! ত্বরা। করি। 

তখন বাজ! বোধিসব্ব নিকটে গিয়া! তাহাকে গ্রনিপাতপূর্ববক বলিলেন, প্ভদস্ত, আপনার, 
কন্তার নাম আপক্কা।* বৌঁধিসত্ বলিলেন, "আপনি যখন তাহাঁৰ নাম জানিয়াছেন তদবধি সে 
আপনার হইয়াছে। আপনি তাহাকে লইয়৷ যান।” এই অনুমতি পাইধা বাজ! মহাসত্বকে 
এরণীম কবিদা স্কাটিক বিমানেব দ্বাবে গমন কবিনেন, এবং বলিলেন, "ভদ্র, এখন এম, তোমার 
পিতা৷ তোমাকে আমায় দান করিস়্াছেন 1৮ আশঙ্কা বলিল, “আসুন মহাবাজ, আমিও গিয়া 
পিতার নিকট বিদাধ লইব |» অনস্তব সে প্ফাটিক প্রাসাদ হইতে অবতব্পপুর্্বক মহাসত্বকে বন্দনা 
করিল, প্যদি কখনও কোন দৌষ কবিয়। থাকি তাহা ক্ষমা কবিবেন” বলিয়া ক্ষমা! চাহিল এবং 

রাজাৰ নিকটে ফিবি়া গেল। রাজা! তাহাকে লইয়া! বাবাঁণনীতে গমন কবিলেন) এবং বছু 
গৃত্রকন্তা লাভ কবিয়া ভাঁহাব সহিত পবম স্থথে খাগ করিতে লাগিলেন। এদিকে বোধিদতব 
ধ্যানবল অন্ধ বায ব্রহ্গনোকে জন্মলাভ করিলেন। 

[ বথাতে শান্তা মত্যমমূহ বাঁধা! করিলেন। তাহ! গুনিয়া সেই উৎকঠত ভিন্কু শ্রোডাপতিফ 
না হইলেন। 

বমঘঘান-তখন এই বাকি পন্থী ছিল আপব্বাকুমারী। এই উৎকঠ্িত ভিক্ষু ছিল মেই রাজ! এবং 
আদি ছিলাম নেই জাগন।] 

মুলে লা দেরেত্যবদূন' আছে। দীফাযার “দেরেযাকলস' শখের অর্থ করিয়াছেন 'ক্টফ বুরওকসূস' । হো হা ই মন গহীন দীতবর্দ পুষ্প] 
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২০৮১ স্সপালোপ-নজাভন্ক। 

[খাতা জেভবনে অবহিভিকালে। এক অবাধ্য ডিক্ষুব সন্ধে এই কথা বলিযাঁছিলেনং শী নেই 
ভিচুকে লিজাস! করিলেন, “কি হে, তুমি নাঁকি বড় অবাধ্য?” দে উত্তর দি, “হা, ভাত” «দেখ, 
ঘেহল এ গলে নহে, পুর্যেও ভুমি অবাধ্য ছিলে এবং সেই অবাধাভার জনা পণ্ডিতদিদের উপদেশ 
গাদন ল করিম! প্রাণ ছানাইয়ছিলে।” বলস্তর ভিনি সেই অভীগ কথা আরন্ত করিলেন *] 

গুরাকাঁলে বাঁবাণদীরাজ ব্রন্মনত্েৰ সময়ে বৌধিনত্ব গৃধুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিযীছিনেন। 
তখন তাহার গাম হইয়াছিল 'অপবান' |% তিনি গৃগণপবিবৃত হইয়া গৃথকূট পর্বতে বাঁ 
কবিতেন। তীহাৰ ঘৃগানোপ নামক পুত্র বিলক্ষণ বলশালী ছিল, অন্য গৃেবা যত উর্ঘে 
উড়তে পাবিত, মৃগালোঁপ মে শীমাও অতিক্রম কবিয়া যাইত। গৃধেবা গৃবাজকে জানাইল, 
আপনাৰ পুল্র অতি উচ্চে উড়িয়া থাকে ।» গৃধবাজ পুল্রকে ডাকাইয়া বলিলেন, “তুমি নাকি 
অতি উচ্চে উডিমা! থাক। অতি উচ্চে উড়িতে গেলে তোমার গ্রীণ বিনাধ হইবে 

নিরাপদ, নহে, বৎস, এই তব আঁটকনণ ; 
ঘড় উদ্দে শকুদেরা করে না ক বিচরণ । 

পৃথিবী ব্থৌন হ'তে হইযে প্রতীয়নান 
চডুকৌ৭ একথও কুষ্ট ক্ষেত্রের সদান। 
ফির্িবে সেখান হতে, এই যেন থাঁকে ধনে, 
উঠিভে তাঁহার উর্ধে যাইও না! কোন ভ্রমে। 

পৃর্বেও বিহঙ্গ হত হরেছিল উড্ডয়ন 
দর্গভরে স্বভাবিক সীমায় করি লঙ্ঘন; 
বাধুবেগে প্রাণনাশ হয়েছিন্। সবাকার ; 
তাই বমি অত উর্ধে উড়িও না” বাছা, আঁর। 

সুগালোপ উপনেশেব অবাধ্য ছিল; সে পিতীব বাঁক্যে কর্ণপাত কবিল না) ষে উদ 
হুইতে উর্ধতব অন্তবীক্ষে উড়িতে লাগিল; ভাহাব পিতা যে সীম! নির্দেশ কবিয়া 
দিয্াছিলেন, তাহা অতিক্রম কিয়া গেল, যে পথে কালবাত + প্রবাহিত হয তাহাও ভেদ কিয়া 
গেল? শেষে নে বৈরপ্ত বাতেব অভিমুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু মে যেমন বৈবস্তঝ'তাহত হইন। 
অমনি তাহাঁৰ শবীব থণ্ডে থণ্ডে ছিম হইয়া! আকাঁশেই লীন হইয়া গেল। 

[ অনস্তব পীব্চা অভিদযুন্ধ হইয়া তিনটী গাথা বলিলেন ঃ-.. 
বৃদ্ধ গিতা অগরানন, ন! শুনি কটন তীয় 
গেল কাঁজবাত ভেদদি বৈযনের ুধিকীর। 

পুত্র, দা অনুজীব। ছিল ভার আব ষ্ত 

বোধাত। দোষে ভার সকলেই হল হত চিনা 

* স্পা এখানে ৃধের নাষ। গাঁলিতাষায ইহাতে ভিল। কুল ওভূতি ঘ'তিগ শসাও বৃধার। 
1 অ্তরীেতলেদ একটী বাধুপ্রবাহের লান। রা সাহিতোেও প্রত, আবহ, সংবহ গরভৃতি ভিন্ন তিন 

খাত্ব লাস দেখ। যায়। 
হ এ ইছাদিগ্রকেও মক্ে ইহা দিয়াছিল এইফপ হৃঝিভে হইবে। চে সফলেই “হ্যা হড, ইহা 

শির্ফে পম ঝিসিজে কত, এইনপ পরিবর্তন করা যাহিতে পাঁরে। 



৩৮২-কাণকর্দী-জীতক। ১৪৯ 

বুদ্ধের শদদ-াকো যেনা করে বর্ণলাতি। 
অবশ্য মে ববাখোর ঘটিবেক হিদিপাত, 
ঘটেছিদ 'অতিদৃণ্ড গৃধলন্মনেন যথা, 

সীমা লঙ্বি উডভ়িল বে ন[ শুনি পিতার কথা। 

[নধবধান--ভখন এই অবাঘা ভিঙ্চুছিদ মু্ধীলোপ , এবং আমি ছিলাম অগরাগ্ন।] 

৩৮২- শ্রীক্ষালকর্নী-জাতক। 
[শান্। দেতবনে অবস্থিভি-কাঁলে জনাথপিশুদের সন্ঘঘ্ধে এই ক্ষধা বলিগাছিলেন। এই বানি 

শ্োোভাগতি ফজপ্রাণ্ির অমর হইতে অথশুভীবে গঞ্চশীম রক্ষা কবিতেন্। ইহার ভীর্ব্য| পুত্রকন্যা, 
দান এবং বেতদভোরী কর্মীরা সকলে শীন্দ পালন করিতেন। একদিন ধর্দসভার এ মজে বথা 
উখপিত হইন, ভি্ষুরা বনাবদি করিতে লাগিলেন, "অনাথপিওদ নিজেও শ্ুচি তাঁহার পরিজুলবর্গও 
ওচি।” সেই নসরে শা নেখালে উপস্থিত হইফ্জা ভাঁহীদদের আলোচামান বিঘয় জানিতে গাদসিলেন 
এবং ধদিলেন, প্প্রাচীন গ্ডিভেবাও মগরিষারে শুচি ছিদেন।” অন্যর তিনি সেই ্ভীভ ফথা 
রত কিনেন £--] 

পুরাকীনে বাবাণসীবাজ ব্র্নদত্তের সময়ে বৌধিসত্ব একজন শেঠ ছিলেন। ভিনি দানশীল 
ছিলেন, লীল বক্ষ কবিতেন এবং পৌষধকর্মা কবিতেনএ শীহাব ভারা, পুভ্রকন্যা, দাস- 
ভূত্যাদিও পঞ্চপীন পালন কবিতেন। এই নিমিত্ব তিনি "গচিপবিবাঁব শ্রেঠী' এই নামে বিদিত 
ছিনেন। একদ| তিনি ভাবিলেন, "বদি আম! অপেক্ষা গদ্ধতব-চবিত কেহ আগমন কবেন, তাহা 
হইনে আমি যে গন্যঞ্কে উপবেশন কবি ঝা যে শবযাক্ন শরন কবি, তীহাকে তাহা দেওয়া সত 
হইবে না, তাহাকে অগুচ্ছিষ্ট ও অপবিভুক্ত দ্রব্য দেওয়াই উচিত | এই বিচাব করিমু তিনি 
নিজেব বৈঠকখানাৰ ৮ এক গার্থে নূতন পলাঞ্ক ও একটা শা! গ্রস্ত কবাইঘা বাথিলেন। 

এই নময়ে চতুর্ম হাীবাজিক 1 দেবলোকে মহাঁবাজ বিবপাক্ষেব কন্য। কাঁলকণী ? এবং 

* পানি উপট্ঠান-উপহান। 
1 ১৭ খণ্ডের ৭, পৃ দীকা দরষ্টবা। খৌস্পাহিতো এই দহারাজগ্ণ দিক্পালস্থানীগ-উত্তরদিকের রাজা 

ধুতরা, দক্ষিণের রাজ। বিবণ, গশ্চিষের রাজা বিরগাক্ষ, গুর্বের খাজা! বৈশ্রবগ । 
$ কালকর্ণা অনন্্ী , বিত্ত এনশ্মী হইছেও নেষতা, কাজেই পৃজাঞ। হিনদুাও অদপ্দীর পুজা করিয়া 

ঘাকেছ। দীগাছিভা অমাবধ্ার রাত্রিতে অলদ্দীর পুজ| হয় পুলক বাদীর ঝাহিরে গোবরের পুতুনে কৃ্পু 
মিল পুজ। করেন। ধ্যানের বস এই 

অলশীং কৃকবর্ণাং দিতুজাং কৃফবতরধয়িধানাং নৌহাতিরণভুবিভাং পর্করাচন্দনচর্জিভাং গৃহনগ্ার্জনীহ্তাং 
গরনিটিবটাং মহতী 

অদ্য মন্ত্র এই ২ 

অদদ্দীতং হুগলি কুৎনিতস্থীনবানিনী। 
বুখগাযো সয় দততাং গৃহ খুলা খাষতীং £ 
ফারিজাষ নহত্িয়ে দেবি তং ধদ্নাশিনী। 
খাঁহি খহোগৃঁছে দিঅং সিল তর জবিষানি ৫ 
খে ছুং মদদিযং শহর গছ ঈগুতং সম । 
মান গৃরিত্তাজ্য ছিত। তত ভবিহ্যবি 

ইহা গর বালকের! ভুলা বালাই অনশ্বীনে কি দে পুর্ব বাজানায় যোল বোন গীত আহলে 
মংহািতে সমত্রিজানে ঝলকে ভুনা বাজাইিয় বল, “দুর বা, দুর ঘা, এ থাড়ীৰ জী ও বাতী যা 1৯ 



5৫৯ যন্নিগাঁত। 
ছিটা নিিনান্রিরে নটি কিনার টিবি 
মহাবাজ ধৃতবাষ্ট্রের কন্যা শ্রী, এই ছুইজন বহুগন্ধ মান্য লইযা কেনি কবিবাৰ জন্য 
অনবতগ্ত হুদে গিরাছিলেন। এ হ্ুদে স্নানেব জন্য বহু তীর্থ আছে;--বুদ্ধগণ বুদ্ধতীর্ঘে 
প্ত্যেকবুন্ধগণ প্রত্যেক বুদ্ধতীর্থে, ভিক্ষুবা ভিক্ষতীর্ঘে, তপস্থীবা তাপনতীর্থে, চতুর্ম হাবাজিকাদি 
যড়বিধ কামন্বর্েব দেবপুত্রগণ দেবপুত্রতীর্থে এবং দেবকন্যাগণ দেবছুহিতৃতীর্থে খান কবিয়া 
থাঁকেন। শ্রীও কালকর্ণী মেথানে থিয়! 'আমি প্রথমে গ্মান কৰিব, 'আমি প্রথমে স্নান 
করিব বলিরা কলহ আরম্ভ কবিলেম। কালকর্ণী বলিলেন, “আমি জগৎ শাধন কবি, 
অতএব আনি অগ্রে স্নান কবিবাঁধ উপযুক্ত” শ্রী বনিলেন, “আধি মহাঁজনদিগেব ধ্্াদায়ক 
পথেব প্রদগিকা) অতএব আমি গ্রথমে স্নান কবিবাব যৌগ্য।৮ অনন্তব ছুই জনেই 
বলিলেন, «আমাদেব মধ্যে কে অগ্রে স্নান কবিবাব যোগ্য, তাহা মহাবাজচতুষট় জানিবেন।” 
তদনুমাবে তীহাব! মহাবাঁজদিগেব নিকট গিয়! জিজ্ঞানা কবিলেন, “অ]মাদের মধ্যে কে গ্রথমে 
নান কবিবাব যোগ্য?” ধৃতবাষ্র ও বিবপাক্ষ উত্তৰ দিলেন, “আমাদের ইহী বিচাব কবিবার 
সাধ্য নাই।” তাহীব! বিবধ ও 'বৈশ্রবণেব উপব বিচাবেব ভাব*দিলেন। তীহাবাও বলিলেন, 
“আমবা! অমমর্থ। তোমাদিগকে দ্বামিপাণসুলে পাঠাইতেছি।” ইহা বলিয়া তাহীবা কন্যাধ্মকে 
শক্রেব নিকট প্রেবণ করিলেন। 

শক্র তাহাদেব কথা শুনিয়া! ভাবিলেন, «এই দুইজন আমাৰ অন্ুচরদিগের কনা) 
আমি এই বিবাদেব বিচাব কবিতে পাবি না।% তিনি বলিলেন, “"বাবাঁণমীতে শুটিপবিবার- 
নামক এক ঝেঠী আছেন; তীহার গৃহে এক অনুছ্িষ্ট আদন ও এক অনুষ্িষ্ট শহ্া। থাকে; 
যে এ আসনে উপবেশন ও এ শহায় শয়ন কবিতে পাঁবিবে, সেই আগ্রে স্বীন কবিতে উপযুক্ত 
হইবে” ইহী শুনিয়া কালকর্ণী তৎক্ষণাৎ নীনবন্্ পবিধান, নীলবিলেপনে অন্গলেপন ও 
নীলমণিময় অলঙ্কাব ধাবণ কবিষ়া! যনতরনক্ষিপ্ত পাযাণথণ্ডবৎ অতিবেগে দেবলোক হইতে অবতবণ- 
পূর্বক মধ্যমামে শ্রেষ্টিভবনেৰ উপস্থীনদ্বাবে শধ্যাৰ অবিদূবে নীলবশ্মি বিকিবণ করিতে 
কবিতে আকাশে আমীন! হইলেন। শ্রেঠী চক্ষু উন্মোেনন কিয়! তাহাকে দেখিতে গাইনেন, 
এবং দেখিয়াই তাহাকে অতি অপ্রিয় ও কুরূপা বলিয়। স্থিব কবিলেন। তিনি তীহাব মহিত 
আলাপে প্রবৃত্ত হইয়! প্রথম গাথা বণিলেন £--. 

কৃষ্ণা, কুক! কে বমিযা ওখানে? কার কনা! তুমি বল, জীনিব কেমনে 1 

ইহা গুনিয়। কালকর্ণী দ্বিতীয় গাথা বলিলেন ₹-- 
বিবপাঞ্ হুত। আমি, কালবরাঁ লাম, 
অপক্মী, প্রচণ্ড বড়, শুন শেগ্তিবর? 

তোমার নিকট ম।থি থকিবার স্থান; 
করিব এখানে আঁমি বাস নিরও্তর। 

তখন বৌধিসত্ব তৃতীয় গাথা! বলিলেন £-- 

ক্বিরূপ চরিত্র দেখি, কিরূপ আচার, লে!কেন্র নিকট হয় বসতি ভৌমার ? 
শুনিয়। উত্তর আমি করিব নির্ণয় আর্থন। তোমার পূর্ণ করা কি নাযায়। 

ইহা শুনিয়! কালকর্ণী নিজেব গুণবর্ণনীব জন্য চতুর্থ গাথা বনিলেন £-. 

ভওধূর্থ, ঈষাঁ। জোধন, মত্সরী, ইন্রিয়ের যানা দাস। 
খন প্রিয় মত হ্য় ইহাদের প্র অর্থের নাপ। 



৩৮২- প্রী-কানবর্ণী-জাতক । ১৫১ 

৫৬০০৯ 

তঃগব কালকর্ধী পঞ্চম, ষ্ঠ এব সপ্তম গ্রাথাও বলিলেন ২. 
জৌধন, ক্ষান্ত, গরপরীবাদ রত 

নিন্ক। নিষ্ঠ,র লোক ধরাধামে যত 

প্রি্তর এয়া মোর জনিবে স্তত। 

অন্ত কিংব! কলা কোন কার্ধা সম্পাদন 

ধেজন না জানে ইহী, উপদেশ দানে 

ইন্ত্িষের বশীভূত, ্বণীর ভাজন 

সেই মম শ্রিয়পীত্র আশ্রষে তাহার 

করিলে নিজের হবে উন্নতিম।ধন, 

উপল যাহার ক্রৌধ পুজ্যে নাহি মানে 

সকল মিত্রের কীছে হথ যেই জন 
অসুখের জেশমাত্র থাকে না আমার 

ইহ! শুনিয়া মহাসত্ব অষ্টম গাথ। ঘাঁবা। তীহাকে তিবস্কাব কবিলেন £ _ 

ছাঁড়ি যাও, কালি, তুমি তর এই স্থান, 
আছে অনা কত গ্রাম নিগম। নগর 

আমীতে এ সব গণ নাই বিদামান। 
ধোজ গে সে যব স্থানে মনোসত বর । 

ইহাতে কানকর্ণী মনে কষ্ট পাইলেন এবং পববর্তী গাথা বলিলেন 

আমিও তৌমায় জানি মনের মতন 

লঙ্গীছাড। মানুষের লাহিক অভাব, 

আঁমি আর দেবনামা সৌদির আমার, 
' কাজ কি তোমার দেই আসল-শয্যাধ? 

কোন গুণ লাই তব, জানি বিলক্ষণ। 

অন্ত যাঁর কু'উপাঞে প্রচুর বিভব । 
উভয়ে দে বিত্ত মোর। করি ছারখার । 

এর চেয়ে বেশী গাব অনান্য নিশ্চয়, 

কালবর্ণী প্রস্থান কবিলে দেবকন্যা রী স্বর্ণ বস্ত্র পবিধান কবিতা স্ুবর্বর্ণেব বিলেপন 
মাথিযা। এবং ন্ুবর্ণসদৃশ অলঙ্কাব ধাবণ কবিয়া উপস্থানদ্বাবে পীতবশ্মি বিকিবণ কবিতে কবিতে 
সমভূমিতে সমপাদে, সগৌববভাবে দণ্ডীযমান হইলেন। তীহাকে রি হাসন গ্রথম গাথা 
বলিলেন £--. 

দিব্যবর্ণে দশদিক উচ্দল করিয়া 
কে তুমি, ক্াহীর কন্যা, বল শুভাননে। 

ইহা! শুনিযা গ্রী বলিলেন £-_ 

অপাব খরশ্বর্ধাশানী ধৃতরা& নামে 

আনি তার কনা! এই দিনু পরিচয়? 

বহপ্রজ্ঞ। বলি পূজে আমারে সবাই , 

বাস হেতু বাল দাও, ওহে শরেট্টিবর 

ইহার পৰ শ্রেছঠী বিজ্ঞামা কবিলেন, নি 

ভূঙলে হুলরগাঁবে কেগো দীড়াইয়া ? 
পরিচয় দাও, আমি জানি কেমনে? 

মহ।রাজ গুবিখাত এই ধর়াহীষে। 

প্র আমি, আমিই লক্দী ভানিও নি্য়। 
বামস্থান মাগিতেছি আঁফি তব ঠাই। 

থাকিব তোমার নল্ে আমি নিরস্তর। 

কিকপ চরিত্র দেখি, কিবগ আর 

লোকের নিকট হয় বসতি তোনার? 

উত্তর শুনিয়া, লগ্তী, করিব নির্ণয় 

প্রার্থন! তোমার পূর্ণ করা কিনা যায়। 

উত্তর দিলেন £-. 

শীতে, শ্রীদ্বে, বাতাতগে, 
ঘধ/কলে নিম কাথা 

স্ টা ৫৯৯০] 
ঘা 

খ-নরিহপ নাষে মুধ।ত্ধা সহি অকাতরে 
মীধিতে সতত বাড. সে জন জামার নন হয়ে। 

রণ 



১৫২ বন্নিপাত। 

আক্রোধন, মিএবান, ভ্যাথী, লীলপন্ধরণঃ  কুটিলতা জীনে না কেমন, 
সাধুপথে চরি সদা অক্ডে ধর্ম, অর্থ, কামঃ দৈত্রীভাবে পূর্ণ বার মন, 
বচনে অস্ত করে অধর বস্তা ধরে, থৃহে হেন হুশীল জনের 
বিপুল! হইয়া থাকি; উর্শিনাল! প্রতিভাত হয় যথা বক্ষে সাগরের 

সিত্রামিত্র, উচ্চকক্ষ, সমকক্ষ নীচকক্ষ, গরে।ক্ষে ঝা প্রত্যক্ষে যে জন 
হিত কি অহিত করে_. সমভাবে সবে দেখে; মুখে কটু সরে লা বচন, 
সকলে মান প্রীতি এবপে দেখায় যারা, প্রিয ভারা হয় মোর অতি, 

ইহকালে পরকালে তদের সম্পের্ণে থাকি চিরদিন করি হে বমতি। 

কিন্ত যদি ফেহমৌরে জভি ভাবে গর্ধবভরে প্রীআমার বাঁধা আছে ঘরে, 
উক্ত কোন গুণ তাগ করি দে বিছ/মভরে ফুপথেতে বিচরণ করে, 

নরককুণ্ডের তুল্য ভাবি আমি সে দূর্থেরে,।  অবিলদ্বে ভাজি তারে যাই 

গাগের মংস্পর্শ বেথা, শ্রীকি কভু থাকে গেখ? শুধু পুণাশীলে আমি চাই। 
নিজ কর্মমবলে হয় লক্ষী ঝ৷ অলী লাভ, এই রীতি মর্দন জগ্রতে। 
লক্ষমীবান্, লক্ষমীছাড়া একে কভু অপরেরে করিডে ন। গাব ফোন মতে। 

মহাসত্শ্রীদেবীব এই বাক্য শুনিয়া অভিমাত্র আনন্দিত হইলেন এবং বলিলেন, "অই 
নুচ্ছি্ট আসন ও শধ্যা আপনাবই উপযুক্ত , আপনি উপবেশন ও শয়ন ককন।” শ্রী মেখানে 
থাঁকিলেন এবং পৰ দিন প্রত্যুষকালে নিজ্ঞান্ত হইয়া চতুর্মহাবাপ্সিক দেবলোঁকে গমনপূর্বক 
অনবতগ্র হুদে অগ্রে স্নান কবিলেন। শ্ররেটি গৃহেব সেই শয্যা শ্রীদেবীকর্তৃক পৰিভূক্ত হইয়াছিল 

* বলিয়া 'ক্রীপয়ন” নামে অভিহিত হইল। শ্্রীশয়নের' এইবপেই উৎপত্তি হইয্াছিন এবং এই 
জন্যই এখনও লোকেব গৃহে লক্দীব জন্য বে শখ্যা থাকে, তাহাঁকে শ্রীশয়ন বলে।০ 

[সনবধান_৩খন উৎগলবর্ণ। ছিলেন শ্রীদেবী এবং আমি ছিল।স সেই গুচিপরিবার শ্রেচঠী।] 
টিিদেবীঘয়ের বিবাঁদসন্বন্ধে এই জাঁতফের সহিত হুধাতোজন-জাভক (৫৩৫) ভুলনীয়। বিএ শেযোঁড 

তাঁতিকে গ্রীকেও নান! দৌষযুজ্ বলিয়! বদি করা হইয়াছে। 

৩৮৩-কুজ্হউ-জাভক্। 

[ শান্ত! জেতবনে অবস্থিভিকালে এক উৎ-িভ তির সন্ত এই কথা! বলিযাছিলেন। “তোমার উৎকণঠার 

ফারণ বি”, শান্ত এই কথ দরিজ্ঞাসিলে প্র ভিহ্ব তির দিঘাছিদেন, এক ভরস্তুত! রমণীকে দেখি! কাদরিষট 

হইয়াহি, ভদস্ত।” ইহাতে থার্ড বলিযাছিলেন “দেখ, ব্রমন্মির| বিডালীর নায়, তাহার! বঞ্ধীন। করিং| ও 
গ্রনে|ভর দেখাইযা গুকষকে প্রথমে আগনাব বে লয়, শ্রেবে তাহার বিনাশ করে।” অনন্তর তিনি নেই অভীত 

কথা আরন্ত কবিলেন ₹-] 

গুবাকালে বাবাণমীবাজ বর্মদতের নঘযে বোধিসত্ব কোন রনে কুকুটবোনিতে জন্মগ্রহণ কবিখা- 
ছিনেন এবং বহু শত কুকুটপবিবৃত হইয়া বাস কবিতেন। তীহাৰ অদুবে এক বিডালী বান 

কবিত। নে বোধিসত্ব ধ্যতীত অন্ত কুকুটদ্রিগকে বঞ্চনা কবিয়া ভক্ষণ রুবিত। বৌধিসৰ 

তাহাব কাছে নিজেকে ধবা দেন নাই। ইহাতে বিডালী ভাবিল, «এই কুকুট অত্যত শঠ, কিন্ত 

এ আবাব শঠতা ও উপাষকুণলত জানে না; আমি তোমাৰ ভার্ধ্যা হইব, এই কথা বনিষা 

* আাদেন গৃহে লক্্মীর কৌটা, লক্ষ্মীর ঝাঁণি ইাদি থাকে, লক্দীর শয্যা কোথাও দেখিয়াছি বলিয়! 

মলে হয় না। 



৩৮৩-_কুকুট-জবাতক ) ৯৫৩ 
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ইহাকে প্রলোভন দেখাইর| নিজেব বশে আনিতে ও খাইতে হইবে? ইহ! স্থিব কবিরা সে, 
বোধিসত্ যে বৃক্ষে বসিয়াছিলেন, তাহাব গোড়ায় গিয়া ভীহাঁব রূপ বর্ণনাপূর্ববক নিল্ললিখিত গাথায় 
যাচ্ঞা কবিল ৮ 

চিত্রপত্রে আচ্ছাদিত সর্ধধাঙ্গ তোমার, পিকে গরদ্থিত চূড়া অতি চমৎকার । 
হইব তৌমাঁর ভাঁধী। এই সাধ নে, এন তুর করি, মোরে লভ বিন! পণে। 

ইহা গুনিয্।া। বোধিসত্ব ভাবিলেন, 'এই বিডালী আমার সমস্ত ভ্ঞাতিজন ভক্ষণ কবিরাছে , 

এখন গ্রনৌভন দেখীইয়৷ আমাকেও থাইতে চায়; ইহাকে তাঁড়াইবাব ব্যবস্থা কবিতে হইবে» 

এইব্প স্থিব বিষ তিনি দ্বিতীয় গাঁথা বলিলেন ঃ 
ভূমি সলোরমে হও চতুষ্পদ প্রাণী, ছ্বিপদ আদব সবে, জানত, কলা।পি। 
সুবীদনে বিহগের বিবাহ-ব ধন সন্তবে দা , কর অন্তে গতিত্বে ব্রণ। 

বিড়ানী ভাবিল, “কুকুটটা দেখিতেছি অতীব শঠ , যাহা হউক, ইহাকে যে কোন উপারে 
প্রতারিত কবিয়া থাইবই খাইব।+ ইহা পৰ সে তৃতীয় গাথা বলিল £-- 

বিশুদ্ধা কুমারী আমি ॥ এ রূপ-যৌবন হরিব, বিহগরাজ, তৌমায় অর্পণ। 
মিট ভাবে বমি পালে তুষিব তোমায় । ধর্মপত্ী বি তুমি লওহে জীদার। 
কিংব| যদি ইচ্ছ! হয, কর শ্রচার, আল হতে দামী আমি হইব তোমার। 

ইহা শুনিয়া বৌধিসত্ব ভাবিলেন, ৭ আপদ্কে তিবস্কাব কিয়া দূৰ কবিতে হইবে ।” অনস্তর 
তিনি চতুর্থ গাথ। বলিলেন ₹-- 

শকুন থাঁগিনী তুমি রক্ত কর গান, ঘ্ৃকাইয়া বধ নিত্য কুুটের প্রাণ, 
ধর্মপরথী হবে বনি গতিতে আমান. এসেছ বরিতে, ইহ! ভাব] নাহি যাঁয়। 

ইহা শুনিয়া বিড়ানী পনায়্ন কবিল ; সে দিকে আব ফিবিনাও তাকাইল না। 

[ অডঃপন্ন শান্তা অভিসদুদ্ হইয়া তিনটা গাথ! খলিলেন ২ 

চু রমণী বদি দূরশন কনে ক্বগগুণবুভ কোন পুরুষপ্রবরে। 
ভূমায় তাহারে হছি মধুর বচন, বিড়ালী বলিয়াছিন কুদুটে যেমন। 

কাকান্মিক বিগদেন প্রতিকারোগার বেলা গায়ে নির্গীরিতে অবিলঘে, হায়, 

নিশ্চত পড়িবে সেই শত্রু কবমে॥ পাইবে যাতনা মূঢ় অনুভাগানলে।* 

আকল্সিক বিপদ্ হইলে উপস্থিত, গুত্যুৎশয়দতি করে উপায় বিহিভ ; 
শত্রর ফঘলে তায় না হয় শতন, লা গড়ে বিডালীশ্রামে কু্ধুট বেনদ। 

[ বখান্ডে বী্ত। সতাসম্হ ব্]াথা করিলেন , তাহা উনিয়। দেই উৎফঠিত ভিদু আোতাগত্বিকজ গ্রাণ্ 
হইনেন। 

সনবধান--তখন আদিই ছিল! নেই দুছুটরাভ |] 

4৮৮ সংখ্যা লাতফের আখায়িকাও প্রা এইবগ | ইপে দেখ যাঁষ, একটা উ্ধানুতী একট! খুমুটকে 
হৃততলে আলিবার চে করিহাছিন , কিন্ত কুদুটের বনু এক কুকুর উক্ামুখীটাকে দানিয়া ফেলিয়াটিল। 

বিকট শপে এই ভাতক গ্রত্তরে উৎকীর্ঘ জাঘে? তাহা দেখিয়া মনে হয় আখ্যানিকাঈীতে পূর্বের নবতঃ আও 
একটী গা ছিল। 

£. এই শাখা এবং পয়বর্ত। গাধার অধিকাংশ বানর জাতকেও (৩৪২) দেখ যায়। 

বত 



১৫৪ -. বন্লিপাত। 

৩৮৪ বহ্ধ্বজ-জাতিক্ ॥ 

[ শাগ্তা জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে এক ভগ ভিক্ষু সন্বদ্ধে এই কথা বলিয়াছিলেন ্ শান্ত। ভিহুদিগকে 
বঙ্িনেন, "এ ব্যক্তি কেবল এখন নহে পূর্বেও ভও ছিল” অনস্তর তিনি মেই অভীত কথা আরম্ত করিলেন £-.] 

পুবাকালে বারাণমীবাজ ব্রন্ধাত্তেব গময়ে বোধিষন্ত পক্ষিযোনিতে জন্গ্রহণ-পূর্ববক বরগ্রাপ্তি 
পব পদ্ষিগণপবিবৃত হইঞ্সা সমুদ্রমধ্স্থ এক দ্বীপে বাঁ কবিতেন। একদা! কাণীবাজ্যবাদী 
কতিপয় বণিক একটা দিশা কাক* সঙ্গে লইয়া নৌকারোহণে সমুদ্র করিয়াছিল। 
সমুদ্রমধ্যে তাহাদেব গোত-তর্ঘ হইল। কাক ্রত্ধীপে গ্রিয়। ভাবিল, “এখানে দেখিতেছি 
বু প্গী আছে; আমাকে ভগ্ামি কবিয়। ইহাদেব অণ্ড ও শাবকগুনি' খাইতে হইবে। 
নে পদ্গিসমূহেৰ মধ্যে অবতরণপুর্বাক নিজেব মুখ বি্তাব করিয়৷ ও একপদে ভর দিয়া ভূতনে 
দ্বাড়াইন 1 গক্ষীব। জিজ্ঞাস কবিল, “তুমি কে?” সে উত্তব দিল "আমাৰ নাম ধার্মিক 1৮ 
“এক পায়ে ভব দিয়া দাঁড়াইয়া আছ কেন?” আমি দ্বিতীয় পাদ নিক্ষেপ কৰিলে পৃথিবী মে ভাব 
ধাবণ করিতে গাবিবে না।” “হাঁ কবিয়া আছ কেন?” প্আমি অন্য কোন আহীব গ্রহণ 
কবি না) কেবল বাধু পান করি।” এইরূপ বলিয়া সে পক্ষীদিগকে সম্বোধনপুর্বক বিন, 
"আমি তোমাদ্িগকে উপদেশ দিতেছি) শ্রবণ কর” অনস্তব তাহাদেব উপদেশর্থ সে প্রথম 
গাথা বলিল £- - 

শুন মৌর উপদেশ, জাতি ব্ুগণ। ধর্মপথে অগ্রগাদে কর বিচরণ) 
করহ ধর্মের সেবা, হইবে কল্যাণ । ধার্মিকেব ইহামুত্র সদা সখ পাঁন। 

কাক যে তাহাদেধ অও্ড খাইবাব অভিপ্রায়ে কুহক কবিয়্া এইবপ বলিতেছে, .পদ্দীবাঁ তাহা 
বুঝিতে পাবিন নাঁ) তাহাবা কাকের গ্রশংসার্থ দ্বিতীয় গাথ। বলিঘ £__ 

ভদ্র, ধর্মাগরায়ণ এ বিহগবর, রহিয়াছে এক পদে করিয়া নির্ভয় , 
করিতেছে, আমাদের হিতের কারণ, বড়ই মধুর ভাষে ধর্শের দেখল! ঃ 

শকুনেবা এইরূপে উক্ত ছুঃশীল কাকের প্রতি শ্রদধান্ধিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিল, এগ্রতু, 
আপনি অন্য খাদ্য গ্রহণ কৰেন না কেবল বাঁধু ভঙ্ণ কবিয়! থাকেন। অতএব আমাদের 

অও্ড ও শ্াবকগুলিব প্রতি দৃষ্টি বাথিবেন” ইহা বলিয়া! তাহারা চবায় যাইতে লাগিন। 
কাকও, তাহাবা চবায গেলে, পেট পৃথিয়া অণ্ড ও শাবক খাইতে আবন্ত কবিগ। তাহাদেৰ যখন 
ফিবিবাব সমর হইত, তখন সে শান্তশিষ্ট ভাবে মুখ ব্যাদ্দান কবিয়া ও একপদে ভব দিয়া দীড়াইয়া 
থাকিত। পক্গীব প্রত্যাবর্তন কবিয়! শাবকগুলি দেখিতে পাইত ন1) তাহাবা “কে আমাদের 
শাবক থাইয়াছে বলিয়া মহাখবে বিবাব কবিত। সেই কাঁককে পবমধার্মিক ভাবিয়া তাহারা 
কিন্তু এ সম্বন্ধে তাহাকে কোন দন্দেহ কবিত ন1। 

অনন্তব একদিন মহাঁদত্ব চিন্তা! কবিতে লাগিলেন, “ইতঃপূর্ব্বে ত আমাদেৰ কোন বিগ 
ছিল ন!; কিন্তু যে দিন এই কাঁক আগিয়াছে, সেই দিন হইতেই বিদ্ব ঘটতেছে। ইহাকে 
একবার পৰীক্ষা বৰিয়! দেখিতে হইতেছে।” ইহা! স্থিব কবিরা একদিন তিনি অন্যান্য পক্ষীর 
সহিত চবায় গেলেন এইকপ দেখাইয়া, পথ হইতে ফিবিলেন এবং এক নিভৃত স্থানে লুকাইয়! 
বহিলেন। 

* মূলে 'দিসা কাক' এই শব্ধ আছে। বাঁবেক জাতকেও (৩৩৯ এই শব দেখ! যায়। এ নহুদ্ধে দ্বিতীয় 
খণ্ডের ২০০০ পৃ পরব্য। রি 



৩৮৫-_নন্দিকমৃগ-জাতক ৷ ১৫৫ 

এদিকে কাক, পাখীগুল! চবায় গিয়াছে ইহা ভাবিয়া নিঃশঙ্কষনে আসন হইতে উঠিল 
তাঁহাদেব নীভে গিয়া অণ্ড ও শাবক উদবস্থ করিল এবং ফিবিয়া গিয়া মুখব্যাদান পূর্ব্বক 
একপদে দীঁড়াইয়া বহিল। অনস্তব পক্ষীবা যখন ফিরিয়া আমিল, তখন বোধিসত্ব সকলকে 
নেইস্থানে মমবেত বিয়া! বণিলেন, "কে আমাদেব শাবকগুলির বিপ্ন ঘটাইতেছে, ইহা অনুসন্ধান 
করিতে গ্রিগ়্া আমি অগ্য ন্বচক্ষে পাপ কাককেই শাবক খাইতে দেখিরাছি। অতএব এস, 
আমবা আপদ্টাকে ধরিয়া ফেলি। ইহ! বলিয়া তিনি সমস্ত পক্মী আনযনপূর্ববক কাকটাকে 
বেনৈ কবিষ্বা ফেলিলেন এবং আদেশ দিলেন যে, কাক পলায়ন কবিলেও যেন: উহাকে পুনর্কাঁৰ 
ধর হয়। অনস্তব তিনি শেষ গাথাগুলি বলিলেন £-_ 

জানন1 চরিত এর, দেহেতু ইহার. প্রণংস! ধরেন! মুখে তোমা মবাকার। 

মুখে বলে ধর্ম, ধর্শ, শুধু আমাদের. অণু ও দীবকে গেট পুর্িতে নিলের। 

মুখে বলে একরাণ, কাজে করে আর । বাক্যে আছে কার্ধো নাই ধর্ম ইহার । 

বদলে মধুরবাণী, মনের ভিতর প্রবেশিতে দুঙ্নাস্বার সাধ্য নাহি কার। 
কূগশায়ী কৃষ্র্প এই পাঁপাশয় ধর্দ্বজ শুধু পনীগরামে নাধু হয 
মরল পলীর লোক, সাঁধা কি তাদের ছৃত্তেষ্ি প্রকৃতি জানে হেন গায়ের ? 

তুগুপক্ষপদাঘাতে বর্ষ হুরাস্বারে থাকিতে মংসর্গে এর কেহ নহি পারে। 

এইরূপ বলিয়া শকুনবাজ নিজেই এক লক্ষে কাকেৰ মন্তকে গড়িয়া তুগাঘাত কবিলেন, 
তখন অন্ত পন্ষীবাও তু, পাদ ও পক্গদ্াব! গ্রহারে প্রহৃত্ত হইদ এবং ধূর্ত কাক তৎক্ষণাৎ 
গ্রাণত্যাগ করিল) 

[নদবধান--তখন এই কুহকী ভিক্ষু ছিগ যেই কাক এবং আমি ছিলাম নেই শকুনরাজ 1] 
ট্িএই গঞ্জের সহিত হিতোপদেশ-বধিত বিড়ালতগন্থী ও অরদ্গব গৃণ্ডের গল্প তুলনীয় 

৩৮০সপন্দিকসগ-জাতক্ । 

[শান্ত দেতবনে অবস্থিত কালে এক সাভৃপোবক ভিক্ষুর সন্বদ্ধে এই কথা বলিযাছিলেন। শান্ত! তাহাকে 
মিজাদ। করিলেন, "কিহে ভি, তুমি গৃহীদিগ্নের ভরণপোষণ কর, ইহ! সত্য কি৮* “ইভান, ইহ। সত]।” 
“ভীহার। তোমীয় কে হন?” “ভীহার। আমার মাতাপিভ|।” "সাধু, ভু, সাধু! প্রাচীন পঙিতের। তিধগ্ 
যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও মাতাপিতার জীবন রক্ষ| কন্দিয়াছিলেন।” ইহা বলিয়! শা! সেই অতীতবথ| 
আস্ত করিলেনঃ--] 

পুবাকানে কোশলবাজ্যে সাকেত নগরে কোণনবাজ রাজত্ব কবিতেন। তখন বোধিসত্ব 
ফুগযোনিতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। বযঃপ্রাপ্তিব পব ভীহার নাম হইয়াছিল 'নন্দিক মৃগ্ণ'। তিনি 
শীলাগাবসঙ্গন্ন ছিলেন এবং মাতাপিতাব গোষণ কবিতেন। 

কোশলবাজ তখন বড় মৃগয়াসক্ত ছিলেন, তিনি প্রজাদিগকে কৃষিকার্যাদি করিবার অবদর 
দিতেন না) প্রতিদিন বহুজনপবিবৃত হইব সৃগয়াষ যাইতেন। একদিন প্রজাবা মতা! 
কবিরা প্রস্তাব কবিল, “মহাশয়গণ, রাজ। আমাদেব কাজকর্ম মাটি কবিতেছেন এবং গৃহগ্থানী 
উচ্ছিন্ন কবিতেছেন। আমব! যদি অগ্নবনোদ্যানটা ঘিবিয়া, ভাহাতে একটা দূবজা বাখি, ভিতবে 
পুকুব কাটি, ঘাস কই, লাঠি, মুগডব ইত্যাদি হাঁতে লইয়া বনে যাই, সেখানকার সমস্ত গুনে 



১৫৬ ষন্লিপাত। 

আঘাত কিয়! যুগগুলা বাহিব কবি, লোঁকে যেমন গরুব পাল বাখানে লইয়া যায় মেই রূপে 
মুগদিগকে ঘিবিয়া উদ্যানেব ভিতব তাড়াইয়। আনি, এবং দবজা বন্ধ কবিয়া বাজাকে সংবাদ 
দিই, তাহ! হইলে কেমন হয়? তাহা হইলে, বৌধ হয়, আমবা আপন আপন কাজকর্ম করিবার 
অবমব গাইব ।” সকলেই এই মন্ত্রণার সার দিয়া বলিল, “ইহাই আমাদেৰ প্রকষ্ট উপায়।* অনন্তব 
তাহারা সকলে সমবেত হ্ইয়া। উদ্যানটীকে সাজাইল এবং বনে গিয়া প্রতিদিকে এক যোত্রম 
পবিমিত স্থান ধিবিয়া ফেলিল। এ সময নন্দিক তীহার মাতাপিতাকে লইয়! একট দ্র গুনের 
ভিওৰ ভূমিতে শইয়াছিলেন। লোকে চাল ও অন্তর লন লইয়া পবম্পবেব হাঁত ধবিয়া! এ গুদটা 
বেন কবিল এবং কেহ কেহ্ মৃগ খুঁজিবার জন্য গুল্েব মধ্যে প্রবেশ কবিল। তাহাদিথকে 
দেখিয়া নন্দিক দ্থিব কবিলেন, “আজ আমাকে নিজেব প্রাণ পরিত্যাগ কবিয়া মাতাপিতাব প্রাণ 
বক্ষা কবিতে হইবে। তিনি উঠিয়া দঁড়াইলেন এবং মাতাপিতাকে প্রণাম করি বলিলেন, "যা! 
বাবা! এই লোকগুলা গুনে ভিতব আসিলে আমাদেব তিন প্রাণীকেই দেখিতে পাইবে। 
আপনারা কেবল একটা উপাক়্ে জীবন বক্ষা কবিতে পাবেন। আপনাদের জীবন আমাৰ জীবন 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । আমি আপনাদের জীবন বক্ষা কবিব; লোঁকে যখন গুলে প্রহাঁব আবপ্ত করিবে, 
আমি তখনই বাহিব হইব? তাহাঁবা৷ ভাবিবে, এই ত্র গুন্মে কেবল একটা মৃগ্ন ছিল। ইহা 
ভাবিয়। তাহাব৷ গুলে ভিতব প্রবেশ কবিবে না) আপনাবা সাবধান হইয়া থাকিবেন।৮ অনন্তর 

তিনি মাতাপিতাব নিকট ক্ষম! লইয়া গমনেব জন্য গ্রস্ত হইয়া বহিলেন। এদিকে লোকে 
গুনে নিকটে গিয়া গুলে গ্রহাব কবিল$ অমনি নদিক তাহা হইতে বাহিব হইনেন। 
লোঁকে মনে কবিল, এই গুনে কেবল একট! মুগই ছিল; কাজেই তাহাব! গুল্সেব ভিতর 
প্রবেশ কবিল না। নন্দিক গিয়া মুগদিগেব মধ্যে দীড়াইলেন। 

লোকে সমস্ত মৃগ ঘিবিয়া উদ্যানেব ভিতব তাড়াইয়! লইযা৷ গেল, ঘাব বন্ধ কবিয়া রাজাকে 
জানাইল এবং স্ব স্ব গৃহে ফিবিয়৷ গেল। 

তদনবৃধি বাজ! গ্রতিদিন উদ্যানে গিরা একটা মৃগ শববিদ্ধ কবিতেন এবং কখন তাহ! সন্ধে 
লই যাইতেন, কখনও ধ1 লোক পাঠাইয়! আনাইতেন। মুগেব। আপন আপন বাব স্থির কবিরা 
ছিন3 যাহাব যখন বাব আস্ত, মে তখন এক পার্থ গিয়া থাকিত) বাজ! তাহাকে শবববিদ্ধ 
কবিষ! লইয়া! যাইতেন। নন্দিক পুফরিণীতে জল পান কবিতেন এবং তৃণ খাইতেন; অনেক 
দিন তীহাঁব বাব উপস্থিত হয় নাই। 

এইয়পে বহুকাল অতীত হইল। অনস্তব নন্দিককে দেখিবাব জন্য তাঁহাৰ মাতা গিতাঁব 
বড় ইচ্ছা হইল। তীহাব! ভাবিতে লাগিলেন, 'আমাদে পুত্র ননিক মুগবাজ নাগবণনন্পন্ন এবং 
বীধ্যবান্, মে ধদি জীবিত থাকে তাহা হইলে নিশ্চিত বৃতি লঙখন ববিষা আমাদিগকে দেখিবার 
জন্ত আমিবে। তাহীকে বার্তী প্রেবণ কিয়! দেখি। ইহ্স্থিব কবি তাহাবা গথেৰ লিকট 
গিয়া বহিলেন এবং এক ব্রাঙ্গণকে দেখিয়া! জিন্রাা কবিলেন, প্আর্ধ, আপনি কোথায় যাইভে- 
ছেন।» ব্রাঙ্গণ উত্তব দিলেন, "সাকেতে ।” তখন পুত্রেব নিকট সংবাদ পাঠাইবার উদ্দেশ্যে 
তীহাবা প্রথম গাঁথা বলিলেন $-- 

সাঁকেত নগরে, দিস, হয় যদি ভোমান গুদন, 
যাইবে অঞ্জন বনে। ভাছে যেথা মোদের নন্দন 
নন্দিক নামেতে মুগ, দয়া করি ঝুলিবে ভাহীয়, 
বুধ তোর মাত। পিতা বাছা, তোরে দেখিবায়ে টার 



৩৮৫- নন্দিকযুগজাতক । ১৫৭ 

“বেশ, বলিব” এই আন্ীম দিয়া ত্রাণ সাঁকেতে গেলেন এবং পৰ দিনই উদ্দানে গ্রবেশ 
কবিয়। “ননিক মৃগ্গ কে” এই কথা জিজ্ঞাঁব৷ কবিলেন। নন্দিক ভীহীব মমীপে গিবা বলিনেন, 
"আমি নন্দিক।” ব্রান্মণ তীহাকে তীহাব মাতাপিতাৰ ইচ্ছা! জানাইলেন। তাহা তনিমা 
নন্দিক বলিলেন, পন্রান্মণ, আমি বাইতে পাবি) বুঁতি লঙ্ঘন কবিয়াও যাইতে পাঁবি3 কিন্তু 
আমি বাজদভত পানভোজনাদি ভোগ কবিয়াছি ) কাজেই তীহাব নিকট খণী ইইফাছি বিশেষতঃ 
এই মৃগ্নদেব দন্গে বহুদিন একস্থানে বহিয়াছি ; অতএব বাজাব এবং ইহাদেব ফোন উপকাব 
না করিয়া এবং নিজেব বলেব পৰিচয় না দিয়া প্রস্থান কবা সঙ্গত হইবে ন1। যে দিন আমাব 
বার আসিবে, দে দিন ইহাদেব সকলেবই কল্যাণদাধন কবিদ্ন। যন্বে স্থুখে ফিবিষ বাইব |” এই 
অর্থ নুব্যক্ত কবিবাৰ জন্য নন্দিক ছুইটা গাথা বলিলেন £-- 

অন্নপান আদি বহদ্রধ ভোগ করেছি রাজীর ঠাই, 
শুধু অন্ননাণ করেছি রাজার, ইহা ন! দেখাতে চাই। 

চাগহত্তে ঘুবে আমিবেন রাজ। বিধিতে জাঁমাষ বাঁণে 
অন্মুখে তাহার গার্থ আপনার রাখিব নির্ভয়গ্রাণে। 

উপজিবে মুখ তখন আমার, খণ হতে মুক্তি পাৰ? 

নে হুখের দিন আসিবে যখন গিতৃদরএনে যাব। 

্রাদ্ণণ ইহা গুনিয়। এরতাগমন কবিলেন। ইহাঁৰ কিছুদ্দিন গবে নন্দিকেব বাব উপস্থিত 
হইল। সে দিন বাজ। বছু অনুচবসহ উদ্যানে গ্রবেশ কবিলেন। মহীসব্ব একপার্্ে অবস্থিত 
রহিলেন। বাজ! তীহাকে বিদ্ধ কবিবাব অভিপ্রায়ে শবাঁসনে শবমংযঘোগ কবিলেন। এ অবস্থায় 
জন্য মৃগেবা মবণভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন কবে; কিন্তু বৌধিমত্ব পলায়ন করিলেন না; মৈত্রী- 
ভাবকে নন্থুখে রাখিষ| মিরষে নিজের বিশান পার্থ বাজাব দিকে ফিবাইয়া দিলেন, এবং নিশস্ত- 
ভাবে-দীড়াইয1 বহিলেন। বোধিসত্বেৰ মৈত্রীভাবেব গ্রভাবে বাঁজ! শবনিক্ষেপ কবিতে সমর্থ 
হইলেন না। বোধিদত্ব বলিলেন, প্মহাবাজ, শবনিক্ষেপ কবিতেছেন না কেন; উঠা নিক্ষেপ 
করুন” 'মৃগবাজ, শব নিক্ষেগ কবিতে আমাৰ সাধ্য নাই।” তবেই ত মহাবাজ গুণবান্- 
দিগের গুণ বুঝিতে পাঁবিতেছেন।” রাজা বোধিসত্বেব গ্রতি প্রসন্ন হইয়া ধন্থুক ত্যাগ করিলেন, 
এবং বলিলেন, এই অচেতন তুচ্ছ ধন্নকও যখন তোমাৰ গুণ জানিতে পাবিয়াছে, তখন আমি 
সচেতন মাঁজ্ষ হইযাও কেন জাগিতে গাবিব না? আমাকে মা কব, আঁমি তোঁমাষ অভয় 
দিতেছি” “মহাবাজ, আমাকে অভয় দিলেস? কিন্তু এই উদ্যানস্থ মৃগদ্দিগেব শন্বদ্ধে কি 
কবিবেন ?” “ইহাদদিগকেও অভয় দিলাম” অনস্তব, ন্যগ্রোধমূগ-জাতকে যে বাণ বল! 
হইয়াছে, সেই ভাবে, সমত্ত রনচব মৃগ, আকাশচব পক্ষী এবং জলচৰ মতস্যাদিব জন্য বাজাব 
নিকট অভঙ় গ্রহণ কবিয় এবং বাঁজাকে পঞ্চলীনে স্থাপিত কবির! বোধিবা্থ বলিলেন, “মহারাজ, 
যাহারা বাজপদে অধিষ্িত, ভাহাদেব কর্তব্য যে, অগ্রতিসমূহ পবিহা কথিয়া দশরাজধর্ম পালন 
কবেন এবং অক্রোধন ভাবে যথাংন্দু বাজ্য শাসন কবেন। 

দান, দীন, ত্যাগ, ছগান্তি। তপং, নারনা, মি, 

“ আক্রোধ, অহিংদা আর অধিরোধ এই শব 
হুশলকারক ধর্ম রষেছে আদাঁতে, ভাই 

নিয়ত পরমা প্রীতি, মানসিক পাঁন্তি পাই।” 

যোধিসব এইযপে গাথাকীরে রাক্সধর্ণ ব্যাথ্যা করিয়া করেকদিন যার নিকট যাঁস করি- 



5৫৮ ষন্লিপাতি। 
শরোরগাররররররররোরাগররটিরররররররিরহরাানরানতরাগাররনরাররগননঃ 

লেন, তাহাঁব পব, সমস্ত গ্রাণীই যে অতয্ব গাইয়াছে, সুব্রভেবীবাদন দ্বারা নগরে সেই সংবাদ 
ঘোষণা বৰাইস্বা তিনি বাঁজাকে অপ্রমন্তভাবে চলিতে উপদেশ দিয়া মাতাঁপিতাঁকে দেখিবাব 
জন্ঠ গ্রস্থান কবিলেন। 

[চতুষ্পদ মুগকুলে জডিয়! জনম পূর্বের হয়েছিনু দেখিতে হৃন্দার , 

ধরিয়া! নন্দিক নাম মেবিতাম মাতা পিতা , ছিন্নু আমি মৃগফুলেধর ৷ 

তথন ফৌগল গ্লাজ্যে  গ্রামাদের অবিদুরে অগ্রন নাসেতে ছিল খন; 

ছিল উহ! নিয়োজিত রাজার আদেশক্রমে আমারই বাসের কারণ । 
একদা বধিতে মোরে অধিজাধমুক করে, ধুড়ি তাহে অতি ভীক্ষ শর 

গ্রবেশি মে বনমাঝে ধহ অনুচরমহ দেখ! দিন! কোখল-ঈীগ্বর 

নিষ্ষম্প-হদয়ে তীর শ্ুথেতে রাখি পার্থ থাকিলাম আমি দাড়াইয়। 
পাইলাম বড় নুখ, ছইলাম থণমুক্ত ; মাতৃপার্থে গেলাম ছুটিধা। 

এই কয়েকট অভিমমুদ্ধ গাথা। ] 

[কথান্তে শান্তা সত্যদমূহ ব্যাথা! করিধেন। তাহ! শুনিয়। সেই মীতৃগোষক ভিক্ষু জোতাগত্তি ফল প্রাপ্ত 
হইলেন। 

সমবধান--গহীরাজকুলের মাতাগিত। ছিলেন তখনকার নেই মুগমাত] ও মৃগ্রপিত , সারলিগুত্র ছিলেন 

মেই ত্রাঙ্গণ, আনন্দ ছিলেন দেই রাজ! এবং আমি ছিলাম মেই মুগরাল।] 

৩৮৬ শরন্পগুজ্র'জাতক। 

[ এক ভিক্ষু তাহার গৃহহ্থাশ্রমের পড়ীর প্রলোভনে গড়িয়াছিলেন। তাহাকে জক্ষা করিয়া শরস্তা। জেতবনে 
অবস্থিতি-কাঁলে এই কথা বলিযাঁছিলেন। শী্ত। জিজ্ঞ।স। করিলেন, "তুমি কি প্রকৃতই উৎকা্ঠিত হইযাছ?। 
ভিক্ষু উত্তর দিলেন, “ই, তদন্ত।” “কে ভোমায উৎকঠ্িত করিয়াছে?” “আমার গৃহস্থ শ্রমের ভার্যা!।” "দেখ 
ভিক্ষু, তৌমার এই স্ত্রী অনর্থকারিকা ; পূর্বেও ভুমি ইহারই জগ্য অগ্রিতে প্রবেশ করিষা মরিতে যাইতেছিলে , 

কেবদ গঙ্িতদিগের কৃপায় তোমার জীবন রক্ষা হইয়ছিল।” ইহা বলিয়া শান্ত! সেই অতীত কখ| আর্ত 
করিলেন ₹--] 

পুবাকালে বাঁবাণধীতে যখন সেনক বাজত্ব কবিতেন, তখন বোধিসত্ব শক্র ছিলেন। 
সেনকেব সহিত তখন এক নাগবাঁজেব সৌহার্দ জন্মিয়াছিন। সেই নাগবাঁজ না কি নাগভবন 
হইতে বাহিব হই! স্থলে খাদ্য গ্রহণ করিতেন। একদিন গ্রাম্য বাঁণকেবা! তাহাকে দেখিতে 
পাইয়া "ওবে, একটা সাগ বে।” বলিয্। তাহাকে লোষ্ট্ীদি-নিক্ষেপণে প্রহাধ কবিয়াছিল। 
বাজা দেনক তখন উদ্যানে কেলি কবিতে যাইতেছিলেন, গ্রাম্য বানকেবা কি করিতেছে, 
জিজ্ঞাম! কবিয়া যখন গুনিলেন তাহা, একটা সাপ মাবিতেছে, তখন তিনি আদেশ দিলেন, 

“মাবিতে দিওন৷ ছ্োঁড়াগুনাকে তাঁডাইয়। দাও ৮ 
গ্রাম্য বালকেবা বিতাড়িত হইলে নাগবাজ প্রাণলাভ করিলেন, নাঁগভবনে গ্রতিগমন পূর্বক 

বছ বু লইয়া আসিনেন নিগীথকালে সেনকেব' শয়নগৃহে প্রবেশ কবিয়! তাহাকে এ মমন্ত 
বন্ধ দান করিলেন এবং বলিলেন, "আপনাব কৃপাতেই আমাৰ প্রাণবক্ষা হইয়াছে।” রাজাব 
সহিত এইরূপে বন্ধত্ব স্থাপন কৰিয়! নাগয়াজ তদবধি পুনঃ পুনঃ তীহাকে দেখিতে আমিতেন। 



৩৮৬-সথরপুজ-জাতক ৷ ১৫৯ 

তিনি নাঁগকন্াদিগের মধ্য হইতে এক কামপরারণা নাগকন্যাকে বাজার বক্ষণার্থ নিয়োজিত 
কবিনেন এবং বাজাকে একটা মন্ত্র দিয়া বলিলেন, ণ্যথন এই কন্যাকে দেখিতে পাইবেন না, 
তখন এই মন্ত্র আবৃত্তি কবিবেন।” 

দেনক একদিন উদ্যানে গিয়। এ নাগকন্যার সহিত জনকেলি কবিতেছিলেন, এমন ময়ে 
দে একট! উদকদর্ণ দেখিয়া, মনুষ্যবিগ্রহ পরিত্যাগ পুর্বক তাহীব সহিত কুক্রিন্নায় বত! হইন। 
বাজা তাহাকে দেখিতে না পাইয়া! তাবিলেন, 'নাগকন্যা কোথায় গেল? অনন্তর তিনি 
দেই যন্ত্র আবৃত্তি কবিয়া দেখিতে পাইলেন, সে কুকিতবায প্রবৃত্ত হইয়াছে। তখন তিনি তাহাকে 
বংশখও দারা গ্রহাঁৰ কবিলেন। সে ইহাতে কুদ্ধ হইয়া নাগভবনে ফিবিষ্কা গেল। নাগবাজ 
জিভ্রাদিলেন, “তুমি যে ফিরিয়া আদিলে ?%” দে উত্তব দিল, “আপনা বন্ধু ভাহাব কথা শুনি 
নাই বলিয়া, আমাব পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন ।” ইহা! বলিরা সে আঁঘাতেব চিন্ন দেখাইন। 
নাগবাজ প্রক্কত ব্যাপাব জানিতেন ন1) তিনি চাঁবিজন নাঁগবানক ডাৰিগ্না তাহাদিগকে 
মেনকের নিকট পাঠাইলেন, বলিয়! দিলেন, “তভোমব! গিষা সেনকের শয়নগৃহে প্রবেশ কবিবে 
এবং নিঃশ্বামবাত ছারা তাহাকে ভম্মীভূত ও নিহত কবিবে। বাজা যখন শয়ন কবিলেন, 
নাগবালকেবা গিয়া তখন হাব বক্ষে প্রবেশ করিল। এ সময় বাজা বাণীকে জি্ঞাা 
করিতেছিলেন, “ভাদ্রে, নাগবন্যাটা কোথায় গিয়াছে জান কি?” রাণী উত্তব দ্দিলেন, ণ্না, 
মহাবাজ!” “আমি আজ যখন পুঞ্করিণীতে কেলি করিতেছিলাম, তখন সে মনুযযুদেহ ত্যাগ 
কবিয্না এক উদকসর্পেব সহিত অনাচার করিযাঁছিল ; তাহাঁকে শিক্ষ৷ দিবাব জন্য “আর 
কখনও এরূপ করিও না” বলিয়৷ আমি তাহাকে বংশদও দাবা প্রহাব কবিয়াছিলাম। এখন 
আমাৰ ভয় হইতেছে, সে পাছে নাগলোকে গিয়! আমাৰ বন্ধুকে আর কিছু বলিয়া আমাদের 
বুদ্ধ নষ্ট কর।+ এই কথ শুনিয়া নাগবালকেরা৷ তথনই নাগলোকে প্রতিগমনপূর্্বক 
নাগবান্কে গ্রক্ত বৃতাপ্ত ভানাইল। নাগবাজ শ্রবণমাত্র অতি দুঃখিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেনকেব 
শমনগৃহে উপস্থিত হইলেন, সমস্ত বৃত্াত্ত জানাইয়৷ ক্ষমা গ্রাণ্ড হইলেন এবং “ইহাই আমার 
দওডত্বরূপ গ্রহণ করুন” বলিয়া দেনককে এমন একটা মন্ত্র দিলেল, যাহার গ্রভাবে তিনি সমস্ত 
গ্রাণীব ভাষা বুঝিতে পারিতেন। মন্ত্র দিবার কালে তিনি বাদীকে বলিলেন, “্মহাবাঁজ, এই 
ম্ত্রট অমূল্য। বিত্ত আপনি যদি কখনও ইহা অপবকে দান কবেন, তাহ! হইলে তখনই 
আপনাকে অগ্নিতে প্রবেশ কবিয়। ঘরিতে হইবে।” এ্বেশ আমি সতর্ক হইয়া! চলিব,* বলি 
রাজা মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। ভ্দবধি তিনি পিগগীলিকাব পর্যযপ্ত ভাষা বুঝিতে মমর্থ হইদেন। 
একদিন মেনক রাজবেদীব উপর বিয়া মধু ও গুড় মিশীইয়। খাদ্য গ্রহণ করিতে ছিলেন, 

এমন সময়ে এক বিন্দু মধু$ এক বি, গুড় এবং একখওড পিষ্টক ভূমিতে পতিত হইল। ভাহা 
দেখি একটা পিপীলিকা চীৎকার কবিয়া! বেডাইতে লাগিল, “জার বেদীভে মধুর 
কজদী তানিয়াছে, তাহার গুড়ের ও পিষ্টকের শবকট উল্টিয়। পড়িত্নছেঃ তোমব! কে কোথায় 
আছ, মধু গুড় ও পিষ্টক খাও এনে ।” রাজা! পিপীণিকার এই চীৎকার শুনিয়া! হাস্য করি- 
লেন। বাঁজার কাছে স্বাণী বসিম্াছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বান্দা হাঁমিলেন কেন? ইহাঁৰ 
গব বাজী ভোজন ও স্নান শেষ কবিয়া ৮ পন্যঞ্চে উপবেশন কবিলে এক পুং যক্ষি তাহাব স্ত্রীকে 
বিল, "এষ ভদ্রে। আমবা কেলি কবি।” স্ত্রীমক্ষি বলিন, 'হ্বামিন্, একটু অপেক্ষা করন? । 

হা অধ লেল জদছা বি হবি দুর গঙ বীইতছিলল ইল কলা ভা 
থান দাকষী দীবিয়।ছিলেল ফেল? 



১৬5 যগ্লিপাভ। 

বাজার জন্য এখনই গন্ধ আমিবে ; তাহ! বিলেপন করিলে, রাজার পাঁদমুলে গ্ধচর্ণ পড়িবে? 

আমি সেখানে থাকিয়া সুগন্ধা হইব, ভাহীর পর রাজাৰ পৃষে বসিয়া আমরা! কেলি কবিব |» 
বাজা একথা গুনিয়াও হাঁমিলেন। বাদী আবার ভাবিজেন, "রাজ! কি দেখিয়া হাঁমিযেন? 
ইহাব পৰ বাজ যখন সায়মা গ্রহ করিতেছিপেন, তখন একটা! বন্বপিণ্ড ভূতনে পড়িল) তাহা 
দেখিয়া একটা পিগীনিকা চীৎকার করিনা উঠি, প্রাজভবনে অযশৃফট তাঁনিগাছে। কিনব আর 
আহাব কবে এমন কেহ এখানে নাই।” ইহা ভাবিয়া রাজা আঁবায হাদিলেনা। বাণী সুবর্ণ 
চমন লইয়! বাজাকে পবিবেধণ করিতেছিনেন ) ভীহার সন্দেহ হইন, রাজ! আমাকে দেখ্যাই 
হামিতেছেন কি!” তিনি শধ্যায়ি উঠিয়া রাজার মহিত শয়ন ফ্রিবার সময়ে জিন ববিশেন, 
ধ্মহাঁবাজ, আপনি কি কারণে হাদিলেন, বলুন” ঘাম উত্তর দিছেন, «আমায় হাসিবার 
কাবধ জানিয়া তোমার কি হইবে? কিন্তু দেষে রাণী পুনঃ গুজঃ পীড়াপীড়ি বগা তিনি 
হাদিবাৰ কারণ বনিলেন। তথন রাণী গ্রার্থ| করিলেন, “আগনি যে বন্ধ আনেন, ভাথ 
আমাকে দিতে হইবে” বাজা। উত্তৰ দিলেন, গ্ভাহা আমার দিষার বাধ্য দাই”। কিন্ত 
গ্রত্যাথ্যাতা হইন্লাও বাণা গুঁরঃ পুনঃ পীড়াগীড়ি ফরিতে নাগিণেন॥ 

তথন বাজা বলিলেন, “আমি যদি তোযাকে এই হঞ্র দি, তাহা হই আমার মৃত্যু ঘটবে, 
বাণী ইহাতেও নিবন্ধ না হইন্মী বলিলেন, “আপনি মনন বা! বাচুন, আমাকে মন্ত্রী দিন।” 
বাজ। স্রণতাবণতঃ “আচ্ছা, দিব” বণির! অঙ্গীকাব করিপেন এবং এই মন্ত্র দিয়! আমাকে 
অগ্ধিতে প্রবেশ করিতে হইবে” ইহা বলিয়া রথাবোহণে উদ্ভানে প্রবেশ করিলেন। এমন 
দেববাজ শক্ত নবলোক পর্য্যবেদ্দণ কবিতেছিলেন। ভিনি এই ব্যাপার দেখিয়া! ভাবিনেন, 
ধএই ঘুর্থ বাজা স্ত্রীব অনুবোধে অগ্নি-গ্রবেণ করিতে যাইতেছে; ইন্াব গ্রাণবন্ষা করিব 
তিনি অন্গ্রকন্যা স্বজাকে লইঞ্! বাবাণদীতে উপস্থিত হইলেন, দু্রাফে ছাগী কবিদেদ 
নিজে ছাগ হইলেন এবং সমবেত জনমমূহের অদৃশ্য হইয়া! রাদ্রনথের মুখে দী়াইনেন। 
তাহাকে কেবল বাজরথের 'মৈন্ধৰ গর্দাত এবং বাধা নিজে দেখিতে পাইগেন, অন্য কেহ দেখিতে 
পাইল না। বাঁদার সহিত বাক্যানাঁপ করিবার উদ্দেশ্য ভিনি এমন ভাবে দেখ! দিবেন, যেন 
ছাগীব সহিত মৈথুন ধর্মে বত হইয়াছেল। বথবাহী একটা সৈদ্ব গর্দভ বলিল, «সৌম্য ছাগ, 
ছাগ যে মূর্খ ও নির্মজ্জ ইহ! পর্বে গুনিয়াছিলাম বটে, কিন্তু দেখি নাই । থে অত্যাচার ফেবল 
সঙ্দোপনেই অনুষ্ঠাতব্য, তুমি আমাদের এত গ্ীণীব সমকে তাহাতে গ্ররৃণ্ড হইয়াছ, অথচ 
কিছুমাত্র লজ্জা বোধ কবিভেছ না! এখন যাহা দেখিলাম ভাছাতে বুবিলাম পূর্বে যাহা 
গুনিয়াছি, ভাহা মিথ্যা নহে। 

পতিতেয় মুখে নি ছাগলেয় তুততি মাই, 
সত ইহা কাণ্ড যুঝিলাধ মভ্য তাই। 

লোকের সমক্ষে কমে কর্তা যাহা গোণনে; 
তথাপি ঘূর্ধের কিছু লজ্জা নাহি হয় মনে! 

ইহা নিয় ছাগরপী শক্র ছুইটী গাথা বলিলেন £-- 
র্ঘভায, খরদুত্র, ক ভূদি নও বড়, 
্রতহৃতে আব আছ, বাকিযাছে ওাধব, 
অবনত হয়ে আহে দুখঘাদি বণ্থাভায়ে, 
ভু মুর্থ মুক্তি পেলে পলায়ন নাছি কয়ে! 



৩৮৬--খরপুত্র-জাতক। ১৩১ 

তুমি মূর্খ, তৌম! হইতে বেশী মূর্থ সেই জন, 
রথে চড়ি উদ্যানেতে করিডেছে যে গমন । 

রাজা উতয় গ্রাণীরই কথা বুঝিতে পারিলেন এবং সেই জন্য ইহা! শুনিয়াই শীন্্ রথ ফেরত 
পাঠ ইনেন। এদিকে গর্দভ ছাগের কথা শুনিয়! চতুর্থ গাথ! বলিল £-. 

মর্ব আমি, অ্রযাজ, জান তাতে ক্ষতি নাই, 
দেনক রাঁজ!রে তুমি যুর্থ কেন বল, ভাই? 

এই প্রশ্নেৰ উত্তব বুঝাইবার জন্য শত্র পঞ্চম গাথ। বলিলেন ঃ--. 
লভিয়। উত্তম মন্ত্র ভার)!রে করিবে দান, 

সেই হেতু হাঁয়াইবে এই মূর্ঘ নিজ প্রাণ । 
নিজের হইলে মৃত বল ত) গর্দিভবর 
এ ভার্া। কি এরই ভার্ঘ। থাকিবে তাহার গর? 

ছাগেব বাঁক্য শুনিয়! বাঁজা বলিলেন, "অজবাঁজ, আমা কেহ হিতকারী থাকিলে মে 

তোযা ভিন্ন আব কেহ নম্ন। বলত, এখন আমার কর্তব্য কি ।” শত্রু উত্তর দিলেন প্মহাবাজ, 
কোন গ্রাণীবই আত্মা হইতে প্রিয়তর কিছু নাই। কোন একজনকে ভাল বামিলেই যে 
তাহার জন্য আত্মবিনাশ কবিতে বা আত্মসন্পৎ না করিতে হইবে, ইহা বুদ্ধিমানের কার্ধ্য নহে। 

আপনার মভ যারা, কর্তব্য তাঁদের নয় 

প্রিয়ের সেবার তরে করিতে নিজের ক্ষয় 

র জগডে আত্মার তুলা নাহি অন কোন্ ধন। 
/ তাই বুদ্ধিমান করে সতত আত্মরক্ষণ। 

থাকিলে জীবন, যবে হবে তব অভ্যুদয়, 
শত শত প্রিক বাক্তি লভিবে তুমি নিচ্চয়। 

মহাদত্ব এইবপে বাঁজাকে উপদেশ দিনেন। রাজ! ইহাতে অভি তুষ্ট হইয়া জিজ্ঞাসা 
কবিলেন, “অজরাজ, তুমি কোথা হইতে আিয়|ছ ?* শক্র উত্তর দিলেন, “যহারাজ, আমি শত্রু) 
তৌমাব প্রতি অন্ুকম্পা! করিয়া তোমাকে মৃত্যু হইতে মোচন কবিবাব জন্য আসিয্লাছি।” “দেব 
বাজ, আঁমি এই নাবীকে মন্ত্র দিব বলিম্নাছিলাম ; এখন কি কবিবঃ৮ “তোমাদের ছুই- 
জনেরই যাহাতে বিনাশ হয়, এমন কাজ কৰা অস্ত । “শিক্ষা দিতে হইলে এই উপচার প্রমো 
কবিতে হয় ইহা বলিয্। রাণীকে কয়েকবার প্রহার করাইবে ; তাহ! হইলেই তিনি আর যন্ত্র 
গ্রহণ কবিতে চাহিবেন না।” বাজা, “যে আজ্ঞা” বনিয়া এই উপদেশ গ্রহণ করিলেন। মহা 
মত্বও বাঁজীকে এই পরামর্শ দিয় স্বস্থানে ফিবিয়া গেলেন। 

অতঃপর রাজ। উদ্যানে গিয়! রাণাকে ডাকাইয়া জিজ্ঞাসিলেন *ভদ্বে, মন্ত্র গ্রহণ করিবে কি 1% 
রাণী বলিলেন, "হা, মহীরাজ।” তাহ! হইলে যর্থাবীতি উপচার কর”? “কি উগচার 1 
"তোমাৰ পৃষ্ঠে শতবার আঘাত করা হইবে, কিন্তু তুমি তাহাতে কোন রূপ আর্তনাদ করিতে 
গাবিবে ন11” বাণী মন্ত্র পাইবাব লোভে বলিলেন, "বেশ, তাহাই হউক” রাজা ভৃত্যদিগের 
হীতে কশ! দিয়! রাণীর উতয় পার্খে গ্রহাব আবস্ত করাইলেন। ছুই তিন আথাত সহ্য করিবার 
পর বাণী চীৎকাব করিয়া উঠিলেন, “আমীব মন্ত্রে প্রয়োজন নাই?” কিন্তু রাজা ছাড়িলেন না, 
' তুই আমাকে মাবিয়া মন্ত্র নইতে চাহিয়াছিলি বলিয়া তিনি বাণীর পৃষ্ঠদেশ নিশ্চর্দ করাইলেন। 
বাণীব সাধ্য বহিল না, যে মন্ত্রের কথা আব মুখে আনেন। 

২১ 



১৬২ ৃঁ বপ্রিপাত। 

[ কথান্ডে শান্ত। সত্যসমূহ ব্যাখ্যা করিলেন এবং তাহা শুনিয়া দেই উৎকঠিত ভিগু আৌতীপত়িফল প্রাপ্ত 
হইলেন। 

সদবধান-তখন এই উৎকঠ্িত ভিক্ষু ছিলেন মেই রাজা, ইার পড়ী ছিল সেই রাশী, সারিপুত্র ছিলেদ মেই 
অশ্ব (গর্দিত ?) এবং আঁমি ছিলাম শঞ্ু। ] 

£"আরবা নৈনোপাখ্যানমাপার দ্বিতীয় অ।খা|যিকার সহিত এই আখায়িকার বিলক্ষণ সাদৃশা দেখা যায় 

৩৮৭-ম্বুদী-জাতক । 

[শান জেতবনে জবস্থিতিকালে প্রজ্ঞাগারমিতার সন্ধে এই কথ| বলিয়াছিগেন। ইহার গ্রতুাৎ্গরবন্ত মহ, 
উদ্মাগঁ্জাতকে * রদ হইবে। শান্তা তিক্ষুদিগকে সম্বোধনপুর্বক বনিগ্াছিলেন “তথাগত কেবল এ জনে নহে, 
পূর্বেও প্রজ্ঞাবান্ ছিগেন।"' অনভ্তর তিনি এই অতীত বথ। বলিয়।ছিলেন +-- ] 

পুবাকালে বাঁরাণসীবাঁজ বরদ্মদত্ের মময়ে বোধিসত্ব কাণীবাজ্যে এক কর্মক!বকুলে জন্মগ্রহণ 
পূর্বক বয়ঃপ্রাপ্তির পব বংখগতশিল্পে অনাধাবণ নৈপুণ্য লাত করিয়াছিলেন। তীহাব মাতা 
পিতা বড় দবিদ্র ছিলেন। বোধিসত্ব যে গ্রামে বাস কবিতেন, তাহাব অবিদুবে অন্ত এক 
গ্রামে এক হাঁজাব ঘর কর্শাকার বাস কবিত। এই সহ কর্পাকাবেব মধ্যে যে সর্বশ্রেষ্ঠ) দে 
বাজার অতি গ্রিয়পাত্র ছিল এবং বু ধনসম্পত্তি অর্জন কবিয়/ছিল। তাহার এক পরম 
রূপবতী, অপজবোপম ও জন্পদকল্যাণীনগ্গণদম্পন্না কন্ঠা হইল। পার্শ্ববর্তী শ্রামের 
লোকে বাদী, পরশু, ফল! পাচন + গ্রভৃতি প্রস্তুত কবাইবাৰ জন্ত যখন গ্র গ্রামে যাইত, তখন 
প্রায়ই এই কন্ঠাকে দেখিতে পাইত এবং স্ব স্ব গ্রামে ফিবিয়া পথে ঘাটে, যেখানে দশজনে এক 
সঙ্গে বদিত বা মিলিত, সেখানেই তাহার রূপে প্রশংসা! করিত। বৌধিসত্ব তাহার রূপে 
থা গুনিয়াই তাহাঁব প্রতি জাতান্থুরাগ হইলেন, সেই বমণীকে নিজের পাদচাবিক! করিবার 
উদ্দেস্টে উৎকৃ্জাতীয় লৌহ গ্রহণপুরব্বক এক অতি স্ক্ম অথচ দৃঢ সুচিকা নির্মাণ কবিলেন 
এবং উত্থার এক প্রান্তে ধিধ কাটিলেন। উহা৷ এমন হাল্কা! হইল যে, জলে ফেলিলে তামিতে 
লাগিন। তিনি এই হৃচিকাব জন্ত উক্তরূগে একটা কোষও প্রস্তুত কবিলেন এবং তাহাঁরও 
এক প্রান্তে বিধ কাটিলেন। এই প্রকারে তিনি একে একে উক্ত সুচিকার জন্য সাতটা 
কোষ গঠন কবিলেন। কিৰপে যে তিনি এই অদ্ভুত কা্ধ্য কবিলেন তাহা৷ অবজ্ঞবা, কাবণ 
বোধিসন্বদিগেব জানমাহাত্যবশতঃ তাহার! যে কার্যে গ্রবৃত হন, তাহাই সুসম্পন্ন হয়। 

বৌধিদত্ব সুটীটা একটা নাণিকার মধ্যে ফেলিয়া খলিতে পুবিলেন এবং তাহা লইয়া 
নেই গ্রামে গমন কবিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা কবিয়া, প্রধান কণ্মরকাঁব যে বান্তাব ধাবে বাস 
কবেন, মেখানে গেলেন এবং তাহাব দ্বাবে দডডাইয় সথচীব গণ ব্যাখ্যা কবিয়া উচ্চৈ্ববে বলিতে 
লাগিলেন, "কে মূল্য দিয়া আমাব নিকট হইতে এই সুচী ক্রয় কবিবে গো?” তিনি প্রধান 
কর্মৃকারেব গৃহসমীপে দীড়াইয়! প্রথম গাথা দ্বারা স্থচিকাব গুণ বর্ণনা! কবিলেন £-- 

শাণে ঘম। মরু অতি হুচ ফিন্বে কে ? 

থুব চোঁখান আগ।টা তার, দেখনা এসে। 
তাঁর ছেদাটাও বেশ, 

পরাতে ভার সুতা কারো হয় ন! কোন কনে 

পর ৫৪৬। + প্রান (সংস্কৃত)? বাঞ্ধালা ও গালি “গাচন"। 
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ইহা বলিয়। তিনি আবাব দ্বিতীয় গাথা ছারা স্থচিকাব গুণ বর্ণনা! কবিলেন £-- 

মাজ| ঘসা আগাগোডা হগোন হুট নিবে? 

এমন শক্ত, থা দিলে তায় নেহান বিদ্ধিবে 

তার ছেঁদাটাও বেশ। 

পরাতে তায় হৃত| কারো হয় না কোন রেখ। 

এই এরময়ে প্রধান কর্মকাৰ গ্রাতবাশ সমাপনপূর্বাক ক্লান্তি অপনোদন কবিবার জন্ত 

একট কষ শখযায় শুইয়াছিলেন এবং সেই কুমারী ভালবৃস্ত লয়! তাহাকে বাজন করিতেছিল। 

লোকের বুকে টাটকা যাংসপিও আবদ্ধ হইলে সহম ঘট জল পাঁন কৰিলে যেমন তাহাব শাস্তি হয়, 

বোধিপবেব মধুবন্বব শুনিয়া কুমারীবও সেইরূপ হইল। দে ভাঁবিল, “কে এত মধুরস্ববে কামাবের 

গরমে সুচিকা বিক্রয় করিতেছে? সে এখানে কি কাজে আসিয়াছে? একবাৰ জানিতে 

হইতেছে অনন্তর সে তাঁঘবৃস্থখানি বাখিয়া ঘবের বাহিবে গেল এবং বাবনদায় দাডাইম 

বোধিসত্বেব সহিত কথা বলিতে লাগরিল। বোধিববদিগেব মনোবথ পূর্ণ হইয়া থাকে; এই 

বোধিমন্ব উ্ত কুমাবীব জনাই এই গ্রামে আমিয়াছিলেন। কুমারী তাহাকে বলিল, “ধুবক, 

এ ৰাজোব সকল লোকে এই গ্রামে স্থুচী প্রভৃতি কিনিতে আসে। তুমি কি অবোধ। 

কর্ধকাবেব গ্রামে সথচী বিক্রয় কবিতে চাও। তুমি সারাদিন সথচীব গুণ ব্যাধ্যা, কবিলেও 

কেহই তৌমীব হাত হইতে উই! গ্রহণ কবিবে না। যদি মূল্য পাইতে ইচ্ছ। কব, তবে গ্রীমাস্তবে 
যাও। 

শুচ বরা, বড়নী বল, যে জদ ঘা চায় ্ 
এই খানে তা তৈয়ার হয়েঅগ্ত গায়ে যায়? 

হেথা হাঁজার ঘর কামার, 
এনে হেখ। সুচ বেচতে ইচ্ছ! হত কার + 

নান রকম অস্ত্র শন এখান হ'তে হায়, 

এখানকার বে কামার ভাল জানে তা সবায়। 

হেথা হাজার ঘর কামার , 
এসে হেথা শুচ বেচিতে ইচ্ছ হয় কার ? 

কুমাবীৰ বা গুনিষ। বোধিদব বণিলেন, "ভদ্রে, তুমি জান না৷ বলিয়াই এপ বলিতেছ্ব? 
বুদ্ধি যাঁর কে ঘটে বেচতত পারে মে 
যত ইচ্ছা। তত হুচ কানীরের গায়ে। 

রর যে জন নিপুণ কর্দকার, 

কোন্টা সোলা, কোন্ট! কঠিন জান। আছে যার, 
জিনিস দেখলেই বুঝিতে সে পারে গুণ তার। 

বে স্থচ আলি, হলেচিনে, বেচতে এমেছি। € 
পিতা তোমার এ্বটাবার ত| দেখুতে গান ঝি, 

আমায় দিবেন আদর করে, 

তোমার সঙ্গে আর যড হন আছে গাছায় ঘরে। 

প্রধান কর্মকাৰ উভয়বেব সমস্ত কথ! শুনিয় প্যা। একবাব এখানে এম* বলিয়। কন্যাকে 
ডাকিলেন এবং ব্রিজ্রামিনেন “কাহাব সঙ্গে কথা বলিতেছিলে 1” কুমাবী বনিল, “বাবা, একটা 
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লোক ্থচ বেচিতেছে; তাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম।” “তাকে ডাক।” কুমারী গিয়া 
ডাকিল এবং বোধিসত্ব গিয়া গ্রধান কর্মবকারকে প্রণাম কৰিষকা দঁড়াইলেন। প্রধান কর্মকার 
নিজাম করিলেন, “তুমি কোন্ গ্রামে বাস কর ?” বোঁধিমত্ব উত্তর দিলেন, “আমি অমুক 
গ্রামে বাস করি এবং অমুক কর্ধকারের পুত্র।” “এখানে আসিয়ছ কেন ?* “নুচ বেচিতে | 
প্বাহিব কর$ তোমার স্চ দেখিব।+ বোধিসত্ব ইচ্ছা! করিলেন যে, সকলের সম্মুখে নিজের 
গুণেব পৰিচয় দিবেন। এই জন্য তিনি বলিলেন, «এক এক করিয়া না দেখিয়া সকলে 
এক সঙ্গে দেখিলে ভাল হয় না কি?” প্রধান কর্ধকাব বলিলেন উত্তম কথা”। তিনি 
গ্রামের সমন্ত কর্মকার একত্র করিয়! তাহাদেব মধ্যে দাড।ইলেন এবং বোঁধিসত্বকে বলিলেন, 
“তোমাৰ হুচ আন।” বোথিমত্ব বলিলেন, “আচার্য, একটা নেহান * ও একটা জনপূর্ণ 
কাঁংস্স্থালী আনিতে আদেশ ককন।% তখন এ ছুই দ্রব্য আনীত হুইল। বোধিসত্্ থলি হইতে 
নানিক! বাহির কবিগ্জা দিলেন। প্রধান কর্মকার তাহা হইতে স্চী বাহির কবিয়! জিজ্ঞাপি- 
লেন, «এই কি তোমাৰ স্থচ ?* বোধিসত্ব বলিলেন, “এ সচ নহে? স্থচের কোষ |” প্রধান 
কর্মকার পরীক্ষা করিয়৷ ইহার কোন্টা আগা, কোন্টী গোড়া! বুঝিতে পারিলেন না। 
ভখন বোঁধিসত্ব উহ! হাতে নইপ্রা নথ দ্বারা কোটা অপনীত কবিলেন, «এইট| মচ, 
এইট! কোব* বনিগ্না গমন্ত লোককে দেখাইলেন এবং স্চীটা প্রধান কর্মকাবের হস্তে দি 
কোষটা তীহার পাদমূলে বাথিয়া দিঝেন। তখন প্রধান কর্মকার বলিলেন, “এইটী বোঁধ 
হয় শৃচ।% বোধিসত্ব বলিলেন, “এটাও গুচের কোষ”। অনস্তব তিনি পুনর্ধার নথ বাধ! 
কোবটা পৃথক কবিলেন। এইরূপে তিনি একে একে সাঁতটা কোষ প্রধান কর্মাকাবেৰ পাঁদমূলে 
রাখিষ্া গ্রক্কত সথচীটা তাহাব হাতে দিলেন। অমনি সহস্র কর্মকাঁৰ ধন্য ধন্য করিয়া অন্ুণি 
ছোটন ও চেল সঞ্খনন করিয়া উঠিল। তাহাব পর প্রধান কর্মকার জিজাঁদা কবিলেন, 
“বৎস, তোমার এই সছচেব বল কি?” বোধিদত্ব বলিলেন, আচার্য্য, “কোন বলবান্ পুকষকে 

নেহান্টা তুলিতে বলুন, জলের থালাখান! তাহাব নীচে বাখিতে বলুন এবং নেহানেব মাবখানে 
এই স্থচ ধরিয়। ঘা দিতে বলুন।” প্রধান কর্মকার তাহাই কবিলেন এবং নেহানেব মধ্যে সথচীর 
অগ্রভাগ ধরিয়া ঘা দিলেন। স্চীটা তৎক্ষণাৎ নেহাঁন বেধ করিয়। জলেব উপব এমনভাবে 
গড়িল যে তাহীব এক চুলও জলের উপরে বা! নীচে রহিল না। “আমবা এতকাল কাণেও 
শুনিতে পাই নাই যে, কোথাও এরূপ কর্মকা আছে”, ইহা ঝলিতে বলিতে মমবেত বর্ম 

কাবের! আবাব অঙ্গুলি ছোটন ও সহজ মহত্র বস্ত্র স্ালন করিতে লাগিল। তখন প্রধান 
কর্মকার কন্যাকে ডাকিয়া! সেই সভার মধ্যেই বলিলেন, “এই কুমাবী তোমারই উপযুক্ত।” 
ইহা বলিয়। তিনি জলাগুলি পাত কবিয়! কন্যা সম্প্রদান কবিলেন। অতঃপর যখন এই প্রধান 
কর্মকাবেব মৃত্যু হইল, তখন বোধিসত্বই মেই এামে প্রধান কর্মকা হইলেন। 

[এইবগ ধর্দ দেন করিম! শা! নতামমূহ বাথ করিয়াছিলেন 
সমবধান-_তখন রাছনমাত ছিলেন সেই কর্মকার-দুহি॥1 এবং আমি ছিলাম দেই পণ্ডিত কর্দুকার।] 

স্পর্শ 

* অধিকরণী। 
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[শান্ত জেতবনে অবস্থিতিকাঁণে এক মরণতীর ডি্ুকে লক্ষ্য করিয়' এই কথ! বলিযাছিলেন। খাই বাজি 

নি আবদীন্গরের এক লঙ্ম্ববংশে জম্মিয়াছিলেন , পরে বৌদ্ধ শ।সনে প্রবেশ করেন। ইনি সর্বদা মরণভয়ে 

ভীত ছিমেন। বৃক্ষের শখ! অল্গমাত্র বিচলিত হইলে, একখানা৷ ঘি পড়িয। গেলে, ফৌন পক্ষী বা চতুষ্পদে শখ 

ফরিলে ব। এইননণ অন্ত কোন কারণ উপস্থিত হইলেই তিনি কুম্মিদেখে আহত শশকের ন্যায় মরণভয়ে ভীত হইয়া 

কীগিয! বেড়াইতেন। একদিন ডিস্ক! ধর্মনভায় এই মে কথোপকথন করিতে লাগিলেন । তাহার! বলিলেন, 

পরেখ ভাই, অগুক তিঙ্ু অল্পমান্র শব গুনিলেই কাঁপিতে কাঁপিতে পলায়ন করে । প্রাণীমাত্রের মরণই ধরব এবং 

জীবিত অধ্রব, ইহ! ত যুমহকারে মনে রাখ| কর্তব্য ।" এই সময়ে শাসত। সেখানে উপস্থিত হইয়া উহাদের 

আলে'চ/গন বিষ জানিতে পারিলেদ এবং সেই ভিক্ষুকে ড1কাইয়! জিজ্ঞাসিলেন, “কিহে, তুমি বড় মরণভীফ। 
একথ। সভা কি" ভি্ষু উত্তর দিলেন, "হ। ভাি।* "দেখ, ভিক্ষুগণ, কেবল এ জো নহে) পুর্ব্বেও এই বক্তি 

মরণভীর ছিল” অনশ্তর শান্ত! সেই অতীত বথ। আরম্ত করিলেন $- 

পুবাকাঁলে বাঁবাণসীবাজ ব্রদ্ধদত্বেব সময়ে বোধিসত্ব এক শুকবীব গর্ভে প্রবেণ কবিয়াছিলেন। 
শুকবী পবিণভ-গর্ভা হই দুইটা পুত্র গ্রমব কবিয়াছিল। দে একদিন পুত্রদ়্কে লইয়া একটা 
গর্তে গুইয়াছিদ। এই সময়ে বাবাগমীব এক বৃদ্ধা কার্পাক্ষেত্র হইতে এক ঝুঁড়ি কার্গাস লইয়া 
বি বারা ঠক্ ঠক্ শব কবিতে কবিতে যাঁইতেছিল। শৃকবী এই শব গুনিয়া মবণভয়ে পুত্র" 
ঘু়কে ত্যাগ কবিয়াই পলায়ন কবিল। শুকর-শীবক দুইটীকে দেখিয়া তাহাদেব প্রতি বৃদ্ধার 
অপতান্নেহ জন্মিল ; সে তাহাদিগকে ঝুঁড়িতে ফেলি! গৃহে লইয়। গেল, বড়টাব নাম মহাতুগ্ডিল, 
ছোটটার নাম খুন্নৃতুপ্ডিল বাখিন এবং ছুইটাকেই পুত্রনির্বিরশেষে গালন করিতে লাগিল। ক্রমে 
এই শৃকব শাবক ছুইটা বড় হইয়! সণদেহসম্পন্ন হইল। অনেকে বুদ্ধাকে বলিল, "মুলা লইয়া 
আমাদিগকে দাও”; কিন্তু বৃদ্ধা কাহীকেও দিল ন1) সে বলিত “ইহাবা আমাৰ ছেলে» 

একবাব কোন পর্বেব দিন কয়েকজন ধূর্ত ম্য পান কবিতেছিল। তাহাদেব যখন মাংস 
ফুরাই়! গেল, তখন তাহাবা মাংস কোথায় পাওয়া! যাইবে ভাবিতে লাগিল। পরে যখন জানিতে 
পারিল বৃদ্ধা গৃহে শুকর আছে, তখন তাহীব মূগ্য লইয়া সেথানে গেল এবং বলিল, “মা, মূল্য 
লইয়া আমাদিগকে একটা শুকব দাও ।” . বৃদ্ধা উত্তব দিল, "বেশ বলিলে বাবা! কেহ কি মূল্যের 
লোভে নিজে ছেলেকে মাংলখোবদিগেব হাঁতে দিতে পাবে?” বৃদ্ধা ধূর্তদিগকে প্রত্যাখান 
করিরেও, তাঁহাবা আবাৰ বলিল, "মা, শৃকবে কখনও মানুষেব পুর হইতে পাবে? দাও একট! 
শুকর» যুখন পুনঃ পুনঃ এইবপে চাহিয়াও তাহাবা শুকব পাইল না, তখন তাহাবা বৃদ্ধাকে 
সথবাগান করাইদ এবং সে মত্ত হইলে বনিল, “মা, তুমি শুকব দিয়া কি কবিবে? মূল লইয়া 
ইচ্ছামত ব্যয় কর।” ইহা বলিয়া তাহাব। বৃদ্ধাব হাতে কতিপয় কার্যাপণ দিল। বৃদ্ধা কাধীপণ 
গুলি পাইয়া বলিল, “বাবা, মহীতুত্তিলকে দিতে পাবিব না; তোমরা খুললতুত্ডিলকে লইয়া! যাও।” 
ূর্েরা জিজঞামিল, “দে কোথায়?” “সে শর গুন্মেব ভিতব আছে।” “তাহাকে ডাক 1৮ 
“তাহার আহাবেবভন্ত ত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না।” এই কথায় ধূর্তের! মূল্য দিয়া 
একপান্র ভাত কিনিয়! আনিল। বৃদ্ধ উহ! লইয়৷ দবজার নিকট যে শুকবদ্ডরোণি ছিল, তাহা 

পুবিল এবং সেখানে দীডাইয়। বহিল। ত্রিশজন ধূর্ত পাশ হাতে লইয়! সেখানে অপেক্ষা করিতে 
লাগিন। বৃদ্ধা, “আমাৰ বাবা, খুলতুত্ডিন* বলিয়া! শষ কবিল; তাহা শুনিয়া মহাতুণ্ডিল 



১৬৬ বন্নিপাত। 

ভাবিল, “এতকাল ত মা খুল্লতু্ডিলকে আগে ডাকেন নাই ; আমাকে প্রথমে ডাকিতেন ; আজ 
নিশ্চয় আমাদেব পক্ষে কোঁন ভয়েব কাবণ উপস্থিত হইয়াছে» তিনি কনি্ঠকে সঘোধন 
করিয়া বলিলেন, “ভাই, মা তোমায় ভাঁকিতেছেন ? গিয়৷ দেখ কি জন্ত। খুল্লতৃত্ডিন গুন 
হইতে ঝাহিব হইয়। দেখিল ভাতেব দ্রোণিব কাছে এ লোকগুল! দড়াইয়া আছে। ইহাতে মে 
ভাবিল “আজ আমাঁব মবণ উপস্থিত হইয়াছেঃ। সে মরণভয়ে ভীত হইয়। ফিরিল এবং কাঁপিতে 
কাপিতে জ্য্ঠেব নিকটে গেল। সেখানে সে স্থিব হইক্সা ঈড়াইতে পাবিল না, কাপিতে কীপিতে 
ঘুবিতে লাগিল । তাহা দেখিয়া মহাতুণ্ডিল বলিল, “ভাই, তুমি কাপিতেছ ও ঘুবিয়! বেড়াইতেছ 
কেন? কেনইবা প্রবেশ-পথেব দিকে তাকাইয়া৷ আছ?” খুন্তুগ্ডিল নিজে যাহ! দেখিয়াছে, 
তাহা! বুঝাইবাব কালে গ্রথম গাথা বলিল ঃ_- 

নুতন রকম ভাত দিয়াছে আলিয়, পূর্ণ ভ্রে।ণি- মাত] তার কাছে দীড়াইয়।? 
পাণ হতে ভার গাশে আয়ে! ফত জন, খাইতে আমার আজ নাহি মরে মন।& 

ইহা শুনিয়৷ মহামধ বলিলেন, “ভাই থুন্তুগ্ডিল, যে উদ্দেশ্ঠে মাত! এতদিন শুকর পুধিয়া" 
ছিলেন, আজ তাহা পূর্ণ হইবাৰ মময় আসিয়াছে। তুমি কোন চিন্তা করিও না” অনন্তর 
তিনি বুদধস্থুলত কৌশলেব গ্হিত মধুবন্ববে ধর্মাদেণন করিতে করিতে দুইটা গাথা বলিলেন $-- 

কাঁপিতেছ ভয়ে, চাও গাইতে আশ্য়।  কোথাযাবে? আণের ত নাহিক উগা। 
মনেক্র আননো অন্ন ফরগে ভোঙন ংসহেতু ফরে লোকে শুকরগো[যণ। 

কব সান নির্মল হদের জলেতে ; দ্বেদম ধুয়ে ফেল শরীর হইতে; 
নব বিদেগন আসি করছ গ্রহণ, গন্ধ যার নষ্ট নাহি হয় বদদাচল। 

বোধিমত্ব দশগাবমিতা শ্ররণ কবিয়! এবং মৈত্রীপাঁধমিতাকে নিজেব পুবোভাগে বাথিয। 
প্রথম পাঁদ উচ্চারণ কবিবামাত্র সেই শব দ্বাদশযোজনবিশ্তীর্ণ বাঁবাঁণমী নগবেব সর্বত্র শ্রুতি- 
গোচব হইল। বাজা, উপবাজ প্রভৃতি সমস্ত নগরবামী যেমন এই শব্ধ গুনিলেন, অমনি চুটিয়া 
আমিলেন। যাহাবা আদিল না, তাহাব1ও গৃহে থাকিয়! শুনিতে লাগিল। রাজপুকষেব মেই 
গুন ভাঙগিয়স্থানটা দমভূমি কবিল এবং বালুকা ছড়াইয়া দিল। ধূর্তদেব মত্ত! ছুটিয়া গেল 
তাহাবাও পাণ ছাডিয়৷ ধর্মদেশন শুনিতে লাগিল। বুদ্ধাবও নেশা ভাগ্গিল। মহাঁত্ব মেই 
মহাঁজনেব মধ্যে খুললতুপ্ডতিলকে ধর্মশিক্ষা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

বোধিসন্বেব কথা শুনিয়। খুল্লতুগডিল ভাঁবিল, "আমাৰ ভ্রাতা এইগ বলিতেছেন বটে; কিন্তু 
আমাদেব বংশে কেহই ত পুষ্কবিণীতে নামিয়! অবগাহন কবেনা, শবীবেব শ্বেদমলও ধোয় না, 

পুর্ববিলেপন ত্যাগ কবিয়! নববিলেপনও গায়ে মাখে না। অতএব তিনি কি অতিগ্রয়ে আমায় 
এবপ বলিলেন ?' এই প্রশ্ন করিবাব সময় নে চতুর্থ গাথ| বলিল £ 

নিরমল হুদ তুমি কায়ে বল, ভাই, 'খেদমলে' কি বুঝিব তোমায়, শুধাই। 
কিন্পপ তে।মর মেই নববিপ্পেপন। গদ্দ যার নষ্ট নাহি হয় কদাচন? 

ইহা শুনিয়। বোধিসত্ব বলিল্ন, “অবহিতবর্ণে শ্রবণ কব।' অনন্তর তিনি বুদ্ধোঠচিত 

কৌশলে সহিত ধর্মদেশন কবিবাব সময়ে ছুইটা গাথা বলিলেন ৫ 
52585557687 রি নি 

* পুর্বে আকাড়া চাউলের ভাত বা গোঁড়া ভাত খাইতাম; জিও পুর্ণ থাকিত না, কিন্তু আজ ভাঁভ 
তাল, ভ্রোণিও পূর্ণ 



৩৮৮-ুপ্তিন-জাতক ! ৯৬৫ 
পট শী শা শী 

,. ধর্থু অপস্িন হুদ, অবগাহি তায় পাপরণ স্বেদমল দুর ঝর যার 

/  গীল নবধিলেগন, দৌরভ যাহার. নিত অনু থাকে বাপি চর়াচর। 

মাংস খাবে এ উল্লাসে এই অজগ্ণ বড় হুখী হইয়াছে, জানি বিলক্ষণ। 1 
শরীর ধারণ বড় নহে হখকর।  মৃত্যুভয়ে পদা জীব কাপে থর থর। 
সীলধান্ তাজে প্রাণ হাদিতে হািতে, হাসে যধ! লোকে পৌর্দযামী রজনীতে । 

মহান্ব এইরূপে বুদ্ধোচিত কৌশলের সহিত ধর্মর্দেশন করিলেন। তচ্ছূ'বণে সমবেত বৃহজ্জন- 

মজ্ৰ শত সহশ্রবাব অঙ্কুলি ছোটন করিতে লাগিল, চেল সঞ্চালন আরম্ভ করি এবং সমস্ত 
অন্তবীক্ষ সাধুকার-শৰে পূর্ণ হইন। বাবাণসীবাজ বোধিসথকে স্বীয় বাজা দিয়া পূজ! করিলেন, 
বৃদ্ধাকে বহুধনাদি দিয়া সন্মান কবিলেন, তাহাদের উভয়কেই গন্ধোদকদবারা স্থান কবাইলেন, 
নববন্ত্র পবিধান কবাইলেন, গলে মণিবগ্াদি পবাইলেন, নগবে লইয় গিয়া তহাদিগকে পুত্রস্থানে 
স্থাপিত কবিলেন এবং তাহাদের বঙ্গার্থ বহু অনুচব দিলেন। বোধিসত্ব বাজাকে পঞ্চশীল দান 
কবিলেন$ বাবাণপী ও .কাশীবাজ্যেব সমস্ত অধিবানীও শীলসমূহ পালন কবিতে লাগিল। 
বোধিসত্ব গ্রুতি পক্ষাস্তদিবসে তাহাদিগকে ধর্মী শিক্ষা, দিতেন এবং বিচাবালয়ে বসিয়া তাহাদেব 
বিবাদ মীমাংস! কবিতেন। তিনি যতদ্দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন বাজ্যে কোন কুটার্থক1বক 
দেখ| যাইত না। 

কালক্রমে বাজাব মৃত্যু হইল; বোধিসত্ হাব শবীবব্কৃত্য সম্পাদন কবাইলেন, এবং বিচাব- 
ংক্রান্ত এবখানি পুস্তক লেখাইন্নাঁ বলিলেন, "অতঃপর তোমবা৷ এই পুস্তক দেখিয়া! বিচার 

কবিবে।” এইরূপে সমস্ত লোককে ধর্মগ্রদর্শন করিয়া! এবং অগ্রমত্ত ভাবে উপদেশ দিয়া তিনি 

* এই অংশের ব্যাথার টাকাধাঁর নিয়নিথিত গাধাত্রয় উদ্ধত করিয!ছেন $-- 
কুহমের। চন্দনের কিংব! তগরের। 
গদ্ধ নাহি যায প্রতিকূজে বাভামের 1 
সজ্জনের গন্ধ কিন্ত গ্রতিবাতে ধায় 
স্পর্শে তার সর্ধযদিক্ সুপবিআ হয়। 

তগর। চামেলী, পদ্ম, অথব| চান 

শা নহে ইহাদের উত্তম তেনন 

পুণাতায় শীলগন্ধ উত্তম যেমন। 

তগরের। চনানের গ্রন্ধ কিব! ছার, 
ভন্নসাত্র স্থানে হয় প্রসর ইহার , 
শীলগন্ধ সর্ধবা।ণী, দর্গে দেষগণ 
আম্ছাণ করিহা তায় হন হষ্টমন। ধর্দুপদ (৫)৫8 ৫৬)| 

1 এই অংশের ব্যাথার টাকাকার নিলখিত গ্যথার্ঠ ও গাধার উদ্চ ত করিয়াছেন £_ 
যতদিন পাগের ন। পরিণতি হয়, ষধুজ]ন করে পাপে যত দুষ্টাশয়। - ধর্দাপদ (০5৮) 
জানহীন। কুকগ্রেতে রড যেইজন, নিঙেই নিজের করে শ্রতাঁচরণ। 
গরিণ|ম ন| বুক] পাঁপে রড হয়, শেষে কিন্ত পায় পাপফল বিষময়।-_ধর্ণাপন (৫1৬৪) 

ধে কাজ করিলে শেষে জযে অনুতাপ, 

কালিয়া ভগিতে হয় কুফল ঘাহার, 

সাধু যেই, ড় মেই করি হেন গাগ 
মুক্তিপধ কন্ত নাহি করে আপনার |” ধন্দুগদ্দ (01১৭)। 

দও পাইবার ভধে কাপে ভীবগণ , সকলেরই প্রিষ অতি আপন জীষন। 
অডএব মর্বধণোবে ভাবি আতুবৎ করো লা প্রহার কিংস গ্রাণ অভিগাত--ধর্দগদ (১০১৯) 



১৬৮ ষরিপাত। 
2525542522255585555-5-55555 
ুল্নতুঙিলেব সহিত অবণ্যে প্রস্থান কবিলেন। তিনি যাইতেছেন দেখিয়া রাজ্যেব সকল লোকে 
বোদন ও পবিবেদন কবিতে লাখিল। 

বোধিদত্ব এ সময়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা ঘাট হাজার বৎসর বলবান্ ছিল। 

কিখান্তে শান্তা সতাসমূহ বাথ্য। ফয়িলেন। ভাহা শুনিয়া! মেই মরণভন্ভীক ভিক্ষু আোতাপতিফল পা 
হইলেন। 

সমবধান -তখন আনন্দ ছিদেন সেই রাজা এই সরণভন্রভীক ভিক্ষু ছিল খুলতুঙিল, বুদ্ধশিযোর! ছিষ 

কাশীবানী লোক এবং আমি ছিলাম মহাতুঙ্ডিয।] 

ূ ৩৮৯--ম্ুুবর্ণকর্ণট-জাতিকু। 

[সুবির আন্দ শান্তার জগ্ত নিজের জীবন আগ করিতে যাইতেছিলেন। তচুপলক্ষ্যে শান্তা বেগুবণে 

অবস্থিতিকালে এই কথ! বলিয়াছিলেন ইহার প্রতাৎপনবন্ত 'খগুহল জাতকে' * ধমুর্দারনিযোজন 
গন্বদ্ধে এবং ধনগালের গর্জনগঘদ্ধে 1 খুল্লহংস জাতকে £ বল! যাইবে। এ সময়ে ধর্দসভায় এ বিষয়ের 
আলোচন| হইগাছিল । ভিকষুয়। বলিয়(ছিলেন। প্দেখ ভাই, ধর্মভাগাগারিক স্থবির আনন্দ পৈগ্ের পক্ষে 
যতদুর মন্তধ, প্রতিমন্তিদ। পাইয়াছেন বলিগা, যখন ধনপাঁলক ছুটিয়া আসিতেছিল। তখন সমাকসুঘ্বের 

প্রাণরশ্ার্থ নিজের প্রাণ দিতে গিয়াছিলেন।” শাঁও। সভা গিয়া যখন ভাহাদের আলোচামান বিষয় জানিতে 

পারিলেন। তখন তিনি বগিলেন, প্তক্ষুগণ, ফেবল এখন নহে, পৃধ্বেও আনদা আদার জনা নিজের প্রাণ 
উত্মর্গ করিয়াছিলেন ৮ অবপ্তর় তিনি সেই অতীত কথ| আর কর়িলেন।] 

সি 

পুরাকালে বাঁজগৃহের পূর্বপার্থে শাঁিন্দী নামি এক ব্া্গণগ্রীম ছিন। বৌধিস্ব তখন 
ওঁ গ্রামের এক কর্ষকব্রান্মণকুলে জন্মগ্রহপপূর্বক বযগ্রাপ্তির পৰ গ্ৃহস্থানী আর্ত 
কবিলেন। তিনি এ গ্রামের পূর্বোতর দিকে মগধরাজ্যে সহজ করীগ * ভূমি বর্ষণ 
কবিতেন। তিনি একদিন ভূত্যদিগকে সঙ্গে লইয়া! ক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং তাহাদিগকে 
চাঁষ করিতে আদেশ দিয়া মুখগ্রক্ষালনে জন্ত ক্ষেত্রের এক্রান্তস্থ একট! ডোবায় গেলেন। 
ধ্ীডোবায় একটা সুন্দর ও স্ুপ্রন্কৃতি বিশিষ্ট গুবর্ণবর্কট থাকিত। বোধিসত্ দত্তবাষ্ঠ ব্যবহাব 
কবিয়। মুখ ধুইতেছেন, এমন সময়ে প্র কর্কট তীহাব নিকটে আমিয়া উপস্থিত হইল। বোধি- 
ঘত্ব তাহাকে তুলিয়া নিজেব উত্তবীয় বস্ত্রের মধ্যে ফেলিলেন, তাহাকে লইয়া ক্ষেত্রে গেলেন 
এবং দেখানকাব কাজ শেষ কবিয়া গৃহে ফিবিবাব কালে তাহাকে মেই ডোবায় নিক্ষেপ 
করিয়া গেলেন। তদবধি ক্ষেত্রে আমিয়! তিনি প্রথমেই সেই ডোবায় যাইতেন এবং কর্কটটাকে 
উত্তবীয় বন্ত্ের মধ্যে লইয়৷ তাহাব পর নিজের কাজকর্ম দেখিতেন। এইরূপ উভয়েব মধ্যে 
দৃট বন্ধুত্ব জন্মিল। বোধিসত্ব গ্রতিদিনই ক্ষেত্রে যাইতেন। হাব চক্ষুতে গঞ্চ প্রদাদ 
চিহ্ন এবং তিন্টী মণ্ডল অতি লুদ্দবভাবে বিবাজ করিত। তীহাব গ্ষেত্রেব এক প্রান্তস্থিত 
একট! তানবৃক্ষে কাককুলায়ে একটা! কাকী ছিল, বোধিসত্বেব চক্ষু দেখিয়া! তাহাব উহা 

হর ৫৪২] 

1 প্রথম খণ্ডের ২১শ জাতকের প্রতাৎগন্গ বন্ত হয 
৫৩৩1 

* এক বরীম-্জ৪ অ্ণ-৮ একার। তাহা হইলে বোধিমত্ের ভূমিপরিমাণ প্রায় আট হাজার একার 
খা! ২৫০০০ বিঘা ছিল। 



৩৮১৯_-ম্ুবুকর্কট-জাতক ১৬৯ 

খাইতে ইচ্ছা হইল এবং নে স্বামীকে বলিল, "্থামিন্, আমাব একট! সাধ হইয়াছে?» 

কাক জিজ্ঞাদিল, «কি সাধ হইয়াছে, প্রিয়ে ?” “এক ক্রান্মণেৰ চ্ছু দুইটা থাইবাব ইচ্ছা” 
“তোয়ার এ সাধ ত ভান নয়, কাহার সাধ্য, ত্রাহ্মণেব চক্ষু ছুইটা আনিতে পারে ?% 
“তোমার যে সাধ্য নাই, আমি তাহা! জানি। কিন্তু এই তানগছেব নিকটে বন্মীকেব 
মধ্যে যে কৃষ্ণদর্প আছে, তাহাব উপাসন। কব ) সে ব্রাহ্ণকে দংশন কবিয়া! মাবিবে, তখন 

তুমি উহার চচ্ষু ছুইটী উৎপাটন কবিয়া আনিবে।” এই প্রস্তাব অনুমোদন কবিয়া কাক 
ভদবধি দেই কৃষ্ণমর্পেব উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। বোধিসন্ব যে সকল শশ্ত বপন কবিয়াছিলেন, 
নেগুলির যখন থোড় হইয়াছিল, নে সময়ে কর্ষটাও বেশ বড় হইয়াছিল। এই সময়ে এক 
দিন বর্গ কাককে বলিল, “ভদ্র, তুমি অবিরত আমার উপাসনা কবিতেছ? বল্, আমি 
তোঁমার কি উপকাব কবিতে পারি?” কাক বলিল, প্প্রভ, এই ক্ষেব্রস্বামীব চক্ষু ছুইটা 
খাইবার জন্ভ আপনার দানীর বড় সাধ জন্মিবাছে ; আপনাব ক্ষমভাবনে চচ্ষু দুইটা গাইবার 
জাশায় আমি আপনাব উপাযনা কবিতেছি।” সর্প তাহাকে আরবান দিয়া বনিল, “এ ত 
কৌন কঠিন কাজ নন; তুমি চক্ছু ছুইট। পাইবে ।» 

ইহাব পরদিন, কৃষ্লর্ ত্রাঙ্গঈণেব আগমনগ্রতীক্ষায় ক্ষেত্রসীযাব নিকটে গথপার্থে তৃথেব 
মধ্যে নুকাইয়। রহিন। বৌধিসত্ব আমিবার কালে প্রথমে ডোবায় নামিরনা মুখ ধুইনেন, 
সুব্ণকর্কটের গ্রতি জাতন্নেহ হইয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিলেন এবং তাহাকে উত্তরীয় 
বন্ত্রর ভিতর রাখিয়া ক্ষেত্রে প্রবেশ কবিলেন। াহাকে আসিতে দেখিয়া সর্প অতিবেগে 
ছুটিযা তাহাব পানের নীচে দংপন কন্সিল এবং সেখানেই তাহাকে ভূভগনে ফেলিয়া বন্দীকের 
মধ্যে মাইয়া গেন। বোধিসত্বের পতন, ভীহাব বন্াভ্যত্তর হইতে সুব্ণকর্কাটেব বহির্ণন্ষল 
এবং উড়িয়া আমির! বোধিসত্েরে ব্গঃন্থলে কাঁকের উপবেশন, এই ঘটনাগুলি পর পর 
নিষিষেব মধ্যে হইয়া গেল। কাঁক বদিয়া যোধিলত্বের চক্ষুর ভিতব নিজের তুণড প্রবেশ 
করাইল। কর্কট ভাবি, “এই কাকেব চক্রান্তেই আমার বন্ধুর বিপদ্ ঘটিয়াছে। ইহাকে 
ধয়িলে মাগটা নিশ্চয় আসিবে 1” সে, কামাধে যেমন নীড়াশী দিদা ধরে, সেইন্সপে নিজের 
শৃদ্ধার! দৃচরূপে কাকের শ্রীব! ধরিল এবং তাহাকে বিলক্ষণ যন্ত্রণা দিয়া শেষে একটু টিন 
দিল। তখন কাক নর্পকে ডাকিডে লাগিল, “বন্ধু, তুমি আমার ছাড়িয়। গলাইণে কেন? 
এই বর্কটটা আমায় বধ করিতেছে? আধার গ্রাণ বাহির হইবাব আগে আসিয়া উদ্ধার কর” 

অস্থিত্বকূ। * অগচর, আয়তনয়ন,  শো|মহীন, শৃঙ্গ যার দেখিতে ভীষণ, 
হেন মুগ অভিভূত করেছে আমার, কালি তাই, ত্রাহি আহি, প্রাণ বুঝি ধায়। 
এস, সথে। ঈ্ ঈ্জ করহ উদ্ধার, ফি কারণ হইতেছে বিল্ঘ ভোর ?1 

ইহ শুনি সর্প বিশাল ফণ। বিস্তাবপুর্বক্ কাঁককে আঙ্ান দিতে আদিণ। 

[এই ভাষ হন্ঘষ্ট করিবার জন্য শান্তা অভিসথুদধ হইয়। দিতীর গাথ। বলিলেন £-. 

বিশ্তারি বৃহৎ ফণ,। যৌম যেন পয হরি।  কর্কটের কাছে সাগ খায় 
থরে করিতে রহ ॥ কর্ষট ছিতীয় শু দৃঢকণে ধরিল ভাইম। 

অতংপেব নর্পকেও বিলক্ষণ যাতনা দিয়া কর্কট বন্ধন একটু শিথিল করিল। বর্প ভাবি, 
* অর্থাৎ ঘাহার তববৃ অস্থির সায় দৃঢ়, অথব! যাহার তুব্ লাই, অন্থিই ত্বকের কাজ করে। 
1 দ্বিতীন্ন থণ্ের কর্কট-মাহকেও (২৬৪) এই গাধা আছে। 

২২-ত 



১৭৪ ষিগাত। 

“কর্কটে বায়সের মাংস থায় না, বর্পেব যাংসও খাধ না, তবে আমাদের ছুই জনকেই ধরিয়াছে 
কেন?' এই চিন্তা করিয়া! দে তৃতীয় গাথা বনিল £-_ 

কর্কটে ধরে না কভু ভৌন্জনের তরে বাঁকে ঝা সর্পে, তাই গুধাই তোমারে, 
হে আযতদেত্র। তুমি আমা ছুই জনে আবদ্ধ করিলে কেন হুদ বনে ? 

ইহা গুনিয়া কর্কট ছুইটা গাঁথা দ্বাব! ধরিবাব কাঁবণ ঝলিল £-- 
এ ব্যক্তি আমার অতি হিতপরায়ণ, জল হতে তুঘি মোরে করিযা যতন 
লয়ে যান নিজ সঙ্গে । মরণে ইহার জনিবে দারণ হঃখ হদয়ে আমার। 

ইহার মরণে আমি হব অসহায়? আমার রক্ষার কোন না রবে উপায়। 

গরিপুষ্ট দেহ মোর করিয়া দর্শদ মরিতে আমায় যাবে কত শত জন ? 
সবাদু, হুল, হুমধুর যাংদের আশায়. কাকেও বধিতে চেষ্টা! করিবে আমায় 

ইহা শুনিয়! সর্প চিন্তা করিতে লাগিন, “কোন উপায়ে উহাকে বঞ্চনা করিয়া কাঁকের ও 
নিজের ঢই জনেবই মুক্তি লাভ করিতে হুইবে।' অনন্তব সে কর্কটকে বচন] করিবাঁব জন্য 
ষষ্ঠ গাথা বলিল £__ 

গধু যদি এই হেতু আম! ছুই জানে আবদ্ধ করেছ ভুমি সুদ বন্ধনে, 
উঠুক ঝচিয়। তব দখা, আনি তাঁর করিতেছি দেহ হ'তে বিধের উদ্ধীর 
আম|রে, কাঁকেরে আর ছাড় শীত, ভাই । বিব যদি গাঢ় হয়, র্ষ। তবে নাই। 

ইহা গুনিয়া কর্কট চিগ্তা কবিন, 'সর্পটা এক উপাস্ন গ্রয়োগ কিয়া! কাকের ও নিজেব মুক্তি- 
সাধনপূর্বাক পণায়ন কবিবে ভাবিয়াছে; আমি যে কেমন উপায়কুশল, এ তাহ! জানে না। 
বাহাতে সর্পটা সঞ্চরণ করিতে পারে, আমি দেই ভাবে শৃষ্ধ শিথিল করিব? কিন্তু কাঁকটাঁকে 
ছাড়িব না। ইহাস্থির করিয়া সে সপ্তম গাথা বলিল ১-. 

র্পেরে ছাড়িব আগে, কাকে না ছাড়িব/ আবদ্ধ করি! মুষ্ট কাকেরে রাধিব। 
বিষমুক্ত হয়ে মিত্র মাভিলে জীবন। দিব মুক্তি কাঁকে, দিনু মর্পেরে যেমন। 

ইহা! বলিয়া সর্প যাহাতে অনায়ামে চলিতে পাবে, কর্কট এই ভাবে শুঙ্গ শিখিল করিল। সর্প 
যোধিসত্বেব দেহ হইতে বিষ তুলিয়। লইল) তীহাব দেহ নির্ধিষ হইল। তাঁহাঁব আব কোন 
যা থাকিল না) দেহেব স্বাভাবিক বর্ণ ফিবিয়া আসিল। তখন কর্কট ভাবিন, এই ছুট 
গ্রাণী দুইটা হি স্ু্থ থাকে, তাহা হইলে আমার বন্ধুব মঙ্গল হইবে না) অতএব ছুইটাবই 
প্রাণসংহাব কবিব।* এইরূপ সক্ধগ্ল কবিয়া, লোঁকে যেমন কাটাবি দিগ্না উৎপনমুকুল কাটে, 
মেইরূপে শৃঙ্গদ্থাবা মে উভপ্নেবই মস্তক ছেদ কিয়া প্রাণনাশ কবিল। ইহা! দেখিয়া কাঁকীও 
নেই স্থান হইতে পলায়ন কবিল,! বোধিসত্ব বষ্িঘীব! সর্পেব শবীব বিদ্ধ বিয়া একটা গুল্সেব 
উগৰ ফেলিয়া দিলেন, সুবর্ণকর্কটকে ডোবায় বাথিলেন এবং দ্লান করিয়! শািন্বীগ্রাম 
ফিবিয়া গেলেন। তদধধি কর্কটেব সহিত তাহার বন্ধুত্ব আবও গাঢ় হইল । 

[ কথা শান্ত! নতামমূহ ঘাখ। করিলেন। 
লমবধান-_ 

দেবদত্ত কাক, গর কৃষ্দর্প, আনন্দ কর্কট ছিন 
আমি দিজ সেই, কর্কট যাহারে নষ্ট প্রাণ পুনঃ দিল । 

মতাবাথা শুনিঘ। অনেকে শতাপত্তি-সার্গ প্রভৃতি প্রাপ্ত হইল। গাথায় কাকীর উ্লেখ নাই? মেই বুদ্ধের 
যময়ে চিাদাণবিকা হইয়াছিল ॥] 

টুঞ্জ- পতনের শেষ আধ্যাথিক! এক কর্কট-কর্তৃক কৃষাসর্পের প্রাণনাশ এবং স্বীয় গালক প্রাঙ্গণের 
প্রাণয়ক্ষার ফখ। আছে। কিস্তু জাতকের আধ্যারিকার সহিত ইহার শ্রভেদও বিত্তয়। 



৩৯০--সঙীক্রব্ক-জীতিব্। 

[শান্ত। জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক আঁগস্তফ প্রেচীর«* লঘদ্ধে এই ধা বমিয্াাছিলেন। আবস্তীতে এক 

আগন্তক শ্রেটী অভি ধনবান্ ছিল। কিন্ত মে দিজেও কিছু ভোগ করিত না, অনাফেও কিছু দিভ ল[। 

সঙ্থাহ্র ও উৎকৃট খাঁদা পানীয় উপনীভ হইলে গে তাহী হণ করিত না; সে আমানিমান্র মিশাইয়া দুদের 
ধা থাই, তাহাকে হযাফিত কাশীজাত বন দিলে সে তাহা গরিভ না, মোকে গুড বাদ্ধিঝার অল] যে স্ল 

পণমী কম্বল বাবহার করে তাহাই পরিত, উৎকৃষ্ট, অশ্বযুক্ত মণিবণকখে।ভিত রথ উপনীত হইলেও মে ভাহা 

ছাড়ি অতি লীর্ঘ রখে চড়িয়া পর্ণছ্রের নীচে বমিয়। যাতীয়াভ করিত। এইরূগে যাবতসীবন দনাদি পুণ্য- 
ফার্যোর কিছুমা অনুঠান না ফরিয়। মে লবণেষে প্রাণভ্যাগ কার এবং রৌরবনবকে জক্মাততর প্রাপ্ত হইন। 
লোকটা অপুত্রক ছিল? এই নিমিত তাহার মম সম্পত্তি রাজপুকবের! সণ্মিবারাত্র বহন করিয়৷ রাজভবনে 

মইঘ! গেল। 
জেছীর সম্পত্তি রাজওষনে আনীত হইলে রাজ! প্রাতরান*্মযাণনান্তে জেভবনে গমলপুর্বক শাস্াফে 

প্রণিগাত করিয়েন। শান্ত! তিজ্ঞ(মিলেন, “মহারার, এ বয়দিন আপনি বুদ্ধোগ।সন! করিতে আইমেন নাই 
কেন?" হামা বলিলেন, "্ভাস্ত, আবতীব|সী আগতক শ্রেঠীর মৃত্যু হইছে, গাহার শাক সম্পতি 
অন্থযযক বলিয়! আমার প্রামাদে আলিয়াছি , ইহাতে এক সপ্তীহ্ জ।গিগ্জাছে। এভ ধন লাভ করিয়াও সে 
হানি নিজে ইহার কিছুই ভোগ করে নাই ॥ অপরকেও দান করে নাই, ইহার ধন রাক্ষম গরিগৃহীত 
পুরিপীর নায় ছিদ। মে একদিনের ভরেও সুম্বাছ ভোজনাদির রম অনুন্তব না করিম মৃত্যুমুখে গতিন্ত 

হইয়াছে। এলপ কৃপণ, অৎদরী ও গাপাস্ব। কিহেডু এত ধন ঘা করিয়াছিল ফেনই ঝ| ইহা চিত্ত 
ভোগে আমক হয নাই ?” শত| উত্তর দিলেন *্শহারাদ, নিতে বর্ণাফজেই তাহার ধনদাভ এবং দনধনে 
নিলেন অপয়িতোগ ঘটিঃ।ছিদ 1” অনন্তন রাজার অনুরোধে ভিনি মেই অতীভ কথ আর করিলেন ১] 

পুরাকানে বারাণনীরা ব্রদ্দদত্তের মময়ে বারাণমীভে এক শ্রেঠী বাদ করিত। তাহার ধর্দে 
শ্রদ্ধা ছিম ন|; নে এত ক্কপণ ও মৎসরী ছিল যে কাহাকেও কিছু দিত না; নিজেও কিছু ভোগ 
করিত না। সে একদিন রানজদর্ণনে যাইবাব কালে তগরশিখি'নামক প্রত্যেকবুদ্ধকে ভিক্ষাচ্ধযা! 
করিতে দেখিয়া তাহাকে প্রনিপাতপূর্ববক জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "ভাত্ত, আপনি ভিক্ষা পাইয়াছেন 
কি” তগরশিখী উত্তর দিয়াছিলেন, "্যহাশ্রেট্টিদ, দেখিতেছ ভ আমি ভিঙ্া্্যা করিতেছি ।” 
তখন শ্রেঠী তাহীর অনুচরকে বলিয্াছিল, পইহাকে আমার বাঁটাডে মইয ঘাঁও, আমীর পন্ক্কে 
উপবেশন করাও, এবং আমার জন্য যে খাদ্য গ্রততত আছে, তাহা ইহার পাত্রে পুর্ণ করি! দাও।০ 
সে বাক্তি প্রত্যেকধুদ্ধকে শ্রেঠীর ঘরে লইয়া গ্েণ, সেখানে তাহাকে বমাইল এবং শ্রেীর ভার্ধাকে 
নংবাদ দিদ। শী রমণী নানাবিধ অগ্ররমধুক্ত অন্ন দার পা্রগুর্ঘ করিয। গ্রভ্যেকবুদ্কে 
দিলেন। প্রত্যেকবুদ্ধ & পা গ্রহণ কিয়! শ্রে্ঠীর গৃহ হইতে বাহির হইবেন এবং রাজা! দিয়া 
যাইতে লাগিলেম। শ্রেঠী তখন রাজভবন হুইতে ফিরিভেছিল; প্রত্যেকবুদ্ধকে দেখিয়া মে 
প্রণিগাতপূর্বক দ্রিজাদিণ “ডন, আপনি খাদ্য পাইয়াছেন কি?” "হা মহাশ্রেঠিন, আমি 
গাইয়ছি।” শ্রেষঠী পাত্রের দিফে দৃষ্টি কবিয্াা মনে আনদালাভ করিতে পারি না। নে ভাবির, 
“আমার ভৃত্য বা দ্বাসেবা এই অন্ন খাইতে পাইলে কত পরিশ্রমসাধ্য কাড করিত , হাব। আজ্গ 
আমার বড়ই ক্ষতি হইল 1? 

“লোকে দান করিবার গরে যে আক্মপ্রমাঘ লাভ বরিতে পারে, এইরপে ভীত গন্মে তাহা অগরিপূর্ণ রহিল 
ছান করিষার কালে মোকের মনে হদি তিনটী ভাব পরিপূর্য হয়, তবেই নে দান হইতে মহাফল লাত কর] যায়। 

* আগত _ অর্থাৎ যে অনা ফোন স্থান হইতে আসিফ! বান করিচেচিল। 



১২ ষনিপাত। 

7 দানের ইচ্ছা হবে হরঘিত মম, 
দানফাদে উপজিষে আনন্দ প্রগার॥ 
হরি গান অনুভাঁপ হবে লা! বন, 

বংন বুছধি হয ভায়, এই ধর্ম যার। 

চিত্তের প্রয়ভাথ দান বরিঝর পূর্বে £ দানগাণে দুখের সথায়। 
ঘানান্ে আপন্দভোগ, এভিন লদ্ণযুতা দানে বলি সর্দার | 

মথারাঁত। আগদ্বকশ্রেঠী প্রত্যেকমুছ্ধ তগরশিখীকে ভিগ্ছ! দিরাছিন বলিয়! এ জন্মে বহবিত্ত লাভ করিয়াছিল; 
কিছ দালানে দে মনের পণ্টাদ্ভাব « প্রপন্ন করিতে গাঁরে লাই ধলিকন! এ বিত্ত উগঞোথ করিতে অর্থ 
হইয়াছে। রাজ। ভিভ্াান। করিলেন, "তদণ্ত, এ বাক্তি পুত্রলাঙ হরিডে গারে নাই কেন?” শান্ত! উত্তর দিয়েন, 
প্ণুভ্রান।তগ ভাহ।বই কৃততর্ধের হল |” অনন্ুয় রাজার অনুরোধে তিনি দেই অতীত বথা আরও করিলেন $-" 

পুরাকালে বাবাণনীবা বন্ধদণ্ডের সময়ে বোধিসত্ব এক অঙ্গীতিকোটিবিভবমন্পরন ড্রেঠীর কুনে 
অন্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বয়ঃগ্রাপ্ত হইলে যখল ভীহার মাতাপিভার মৃত্যু হইল, 
তখন তিনি খনিষ্ঠ মহোদবের ভবণপোঁষণেন্র জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা কবিলেন এবং নিজে 
গৃহধর্দে প্রবৃত্ত হইবেন। তিনি গৃহ্ধাবের নিকটে দানখালা| নির্খাণ কবাইলেন এবং মহাদাঁনে 
রত হইয়া! গার্স্থা জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কালক্রমে তীহাব একটা পুত্র মন্মিল। 
এই পু বখন হাটিতে শিখিন, তখন বোধিসত্ব বিষয়ভোথে ছুঃখ এবং নৈল্রম্যে দুখ 
দেখিয়া দারাগুন্রদহ নিজের বাঁদভবন ও খ্রশবর্য কনিষ্ঠের হত্তে সমগর্পুর্রক বলিলেন, 
“্অপ্রমত্তভাবে দানধর্ম অনু বাথিও”। এই উপদেশ দিয়া তিনি খধিগ্রব্রজা গ্রহণ ফরিণেন 
এবং অভিজ্ঞ! ও সমাপত্তিসমূহ লাভ করিয়! হ্যিবস্তপ্রদেধে বাধ কবিতে লাগিলেন। 

বোধিমথেব কনিষ্ঠেবও একটা পু জন্মিয/ছিল। সে ক্রমে বভ হইতেছে দেখিয়া কনিষ্ঠ 
ভাবিতে লাগিন, 'আমার ভ্রাতুপুত্রটা জীবিত থাকিলে সমস্ত মম্পত্তি ছুই ভাগ হইবে? অতএব 
ইহাকে বধ কবিভে হইবে । এই অভিসন্ধি কবিয়া সে একদিন এ বালকটাকে নদীতে 
ডুবাইয়। মাবিয়। ফেলিল। সে যখন স্গান করিয়। ফিবিল, তখন তাহাব ভ্রাতৃবধূ জিজ্াদিলেন, 
«আমার ছেলে কোথায় ?% কনিষ্ঠ বলিল, “সে নদীতে অীতাব খেলিতেছিল॥ তাবগব তাহাকে 
বত খুঁজিলাম, কোথায়ও দেখিতে গাইলাম না” ইহা গুনিয়। এ রমণী রোদন করিতে 
নাগিলেন, কিন্তু নীরব বহিলেন ! " 

এদিকে বোধিমত্ব এই বৃত্তান্ত জানিতে পগারিলেন এবং এই কুকাওড লোকের নিকট 
প্রকাশ কবিবাব অভিপ্রার়ে আকাশপথে গমপপুর্বক বারাণনীতে অবতবণ করিলেন। 
তিনি উতে অন্তর্ধাম ও বহির্ধাস পবিধান করিয়! গৃহছারে দাভাইনেন এবং দানলালা 
দেখিতে ন! পাইয়া ভাঁবিতে আগিনেন, “এই পাগাত। দানশালাটাও ধ্বংস করিয়াছে!” এদিকে 
কনিষ্ঠ তাহার আগমনের কথা৷ জানি মেখানে উপস্থিত হইলেন, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া 
গ্রানাদে লই! গেলেন এবং দেখানে উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন:কবাইলেন। 

বোধিলন্ব আহাবাস্তে উপবেশন করিয়। ভ্রাতার সহিত মিষ্টালাগ করিতে কবিতে জিপ্রাদিলেন, 
“আমার ছেলেকে ত দেখিতেছি না) দে কোথায় 1” কনিষ্ঠ উত্তর দিল, “দত্ত, মে মারা 
গিয়াছে?” একিদ্নগে মাবা গেল? "্জলকেলি কবিবার স্থানে যাবা গিয়াছে, কিন্ত কিরূপে 
মরিগ্াছে ভাহা আমি জানি না।৮ “নরাধয, তৃমি জান না বলিভেছ ! তোমাব ছুঘর্্ম আমি বেশ 

». গাঁলি-'অগরচেতল। 



৩৯১-ধ্বজবিহেঠ-জাঁতিক | ১৭৩ 

বুঝিতে গারিয্াছি; ভুমি কি নিজেই তাহাঁকে ভূবাইয়। মার নাই? যে ধন রাাদিকর্তৃক ০ 

বিনষ্ট হয়, তুমি কি তাহ! চিরদিন রক্ষা করিতে পাঁবিবে ?” তোমাতে ও “মদীয়ক' পক্ষীতে 1 

প্রভেদ কি? অনন্তর বোধিসত্ বুনধম্থভ কৌশলের মহিত নিয়লিখিত গাথাগুলিতারা ধর্মদেশন 
করিতে লাগিলেন £- 

ষদীয়ক দীমে 
গিগনণাথার 
পিরদেয় ঘদ 
আহার 'আামার 

দে হবে কাঁদি 

হাইড চল্লিছা 
দেখি ভাছ। গুমঃ 

"আনার, আমার, 

বি বহধন 
আভিযতুগণে 

এই হ্ডভাগ। 
নিরর্থক অর্থে, 

তোজা। লহোদন। 

যায়েফের ভয়ে 

নিতে পায় ছুখ) 
সধিভ ধনের 

'আমার, আমার 
করে হক ভা ৮ 

রাজা যা তঙ্ছরে 
ফেলল! নে জন 

নিজে করে ভোগ, 

তি ষণ্ হেথা 

বিহহ্বম এফ 
খ|কিভ বসিয়া 
খাই যখন 
বলিয়। রোদন 

হেন দীলভাবে, 
মনে হুখেভে 
মদীয়ক হলি 

আমা ও হজ। 

ন। কদে যোন 

কিংয1 বিডছণ 
বিহগেষ্জ হত 
ষাইঘে ভাঙা 

গ্হ। হিলেগদ, 

হাঁহি ভাপ্দো ভায় 
আস্মীদ বেন। 
ভর্দেও কথন 

এই সবধদ' 

কিন্তু হী হাঁ 

লয়ে যা হযে 

দায়ান এখন 

জ্ঞাতির় গোষণ 

দেহ*অহন|লে 

ছিদ অভিস্ার্থপর, 
দেই মানুদরীচস। 
পর ম্বিহগ যউ, 
ফরিত মে আবত। 

অপর বিহণ্গণ 
নে ফণ করি জদণ। 
কানিত ফরণ রধে-- 
থেয়ে চলি ০১7 সষে।'ঃ 

আম্রতোগ গুনে যাগ, 

'মীয় ঘাঁত। গ্রীগ্য ত্র, 

“থামার "নায় ঘি 
সাদাটী তীযঙ্গ চলি। 

ভোগেন গমার্ঘ হয, 
ভুঃখে দিন হর গত । 

তাদেরও সুখের ভন্গে 

নিমোতান নাতি ফয়ে। 

ঘণি মে খয়ে ভ্রদন, 
গরিদেষে মেই ঘন 
কিংব1 যে অগ্রিয় ভয়, 
গুহ শুভাগায়। 

কডে। মৃধী বলি ভার; 

ঘগহথ মেই গাঁয়। 

মহাসতব অনুজকে এইবপে ধর্দ দেশন করিয়া পুরর্বাব দান দেওয়াইবার সুব্যবস্থা করিলেন 
এবং হিমব্তে গর! অগরিহীন ধ্যানবলে হ্রদ্দলোকপবায়ণ হইলেন । 

[কথান্তে শান্ত! বলিনেন, “মহারাজ, এই আগহকে শ্রেঠী গূর্বাধঘে আাতুষ্গুজকে বধ কমিরছিন বলিয়া এ লে 
গুত্রবহ। মাত করিভে খাবে নাই। 

মমবধান-ভখন এই আগন্কত্রেগী ছিল দেই কনিষ ভ্রাত। এবং আম ছিলাষ ভাহার (জাঠ মহোদয়। 

৩৯১- প্রবভাহিহেউ-জ্াীভিহ্ত |: 

| শান্ত সর্বলোধের হিতার্থ বিচরণ করিডেন। এই নহ্বন্ধে ভিলি জেভবনে অবস্থিতি-ফালে নিল্দিখি 

ক বালা, তনয়, অহি। আন ও জল এই পাচটী ধননাণক। 
1 এই গাধী 'মদীয "নদীয়া আমার, আমার) শব্ধ করিত বমিয়। অদীরক নাষে অভিহিত হইকাহে। 
$ বিহেঠল্পীড়ন। উগমংহাছে দেখাবার এই ঢাকের নামা গব্বতিভিহেচ। বদি 'বিহোে' না 

দই খরহেঠ' হত, তবে শেষ নামই সমীচীন হইবে । 



১৭৪ যগ্রিপাত। 
পবিস পপ পসরা 

কথ। বনদিয়াছিলেন। ইহার গ্রত্যুৎপন্বন্ত মহাকৃষ*জাঁতফে ০ বলা যাইবে । “ভিদ্ুগণ, কেবল এখন নহে, পূর্বেও 

ভথাগত সর্বলোকের হিতার্থ বিচরণ কর্দিতেন,” ইহা বলিয়া শান্ত! দেই অতীত কথ) আরম করিলেন £-_] 

পুবাকালে বারাণমীবাজ ব্রহ্মদত্েব সময়ে বোধিসন্্ শক্র ছিলেন। তখন এক বিদ্াধর 
নিজেব বিধ্যা-গ্রভাবে নিশীথকালে রাজভবনে গিয! মহিষীব সহিত কুবাবহাৰ আবস্ত কবিয়াছিন। 
মহিষীব পবিচাবিকাবা ইহা জানিতে পাবিল, তিনি নিজেও বাজ্জাব নিকট গিয়া বলিলেন, 
পদেব, অর্ধবাত্রিকালে একটা পুকষ আনিয়া আমাব শয়ন কক্ষে প্রবেশপুর্বক আমার সহিত 
কুব্যবহাব কবে” বাজা জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি ইহাব শবীবে এমন কোন চিহ্ন কবিতে পাব কি 
না, যাহা দ্বারা ইহাকে ধৰা যাইতে পাবে ?” “হ। মহাবাজ, তাহা পারিব।” অনস্তব মহ্ষী উতরুষ্ঠ 
হিদ্ধন আনাইয়। একটা পাত্রে বাখিলেন , যথাসমযে এ পুরুষ আমিয়! তীহাব সহিত পূর্ববৎ 
কুক্রিয়! কবিল ) কিন্তু সে যখন যাইতেছিল, তখন মহ্ষী তাহার পৃষ্ঠে এ হিস্ুলেব পঞ্চঙ্কুলিক 
দিগেন এবং পৰ দিন প্রাতর্ককালে বাজাকে ইহা জানাইলেন। বাজ ভূত্যদিগকে আক্তা 
দিলেন "তোমব! টাবিদ্দিকে অন্থমন্ধান কবিয়া যাছাব পৃষ্ঠে হিস্কুলেব চিহ্ন দেখিতে পাইবে, 
তাহাকে ধবিধা আমিবে | 

এ বিদ্যাধব বাত্রিকালে কুক্রিয়। করিয়া দিনমানে শ্মশান-ভূমিতে এক পদে দীভাইয়া হ্যাক 
প্রণাম কবিত। তাহাকে দেখিয়া! বাজপুরুষের! ঘিবিয়। দড়াইল। বিদ্যাধব দেখিল, তাহাব 
কুকাণ্ড প্রকাশ পাইয়াছে। সে নিজেব বিদ্যাপ্রপ্নোগ কবিয়! আকাশগথে উ়্নপূর্ববক প্রস্থান 
কবিল। ইহা দেখির৷ লোকজন ফিবিয়া আমিলে বাজ! জিজ্ঞাসা কবিলেন, “দেখিতে পাইয়াছ 
কি?” তাহাব! বলিল, “হী মহাঁবাঁজ।” ৭নে কে?” “সে একজন প্রব্রাজক |” [ ইহ। বলিবার 
কারণ এই যে, সে বাত্রিতে অনাচাব কবিয়! দিবাভাগে প্রত্রজিতেব বেধে থাকিত। ] বাজা 
ভাবিলেন, “এই ঘব লোক দিনমানে শ্রমণেব বেশে বিচবণ কবিয় বাত্রিকালে কুক্রিয়ায় রত 
হয়।” এইজন্য তিনি প্রব্রাজকদিগেব উপব ক্তুদ্ধ হইলেন এবং মিথাাদৃষ্টি1 অবলম্বন কবিলেন। 
তিনি ভেরী বাজাইয! প্রচাব কবিলেন, “আমাৰ বাজ্য হইতে সমস্ত গ্রবাজক পলায়ন করুক। 
অতঃগর লোকে আমার অধিকাবে প্রব্রাজক দেখিলেই তাহাদিগকে বাজ দিবে” 

এই আদেশে ত্রিখতযোজনব্যাগী কাশীবাজ্য হইতে পলায়নপূর্ব্বক সমস্ত প্রত্রাক অন্যান 
বাজধানীতে আশ্রয় লইল; অধিবামীদ্িগকে উপদেশ দিতে পাবে এখন কোন শ্রবণতরান্ষণই 
আব কাশীবাজ্যে বহিন না। উপদেশেব অভাবে লোকে দুর্দান্ত ও দানশীলবিমুখ হইল এবং 
মরণান্তে গায় মকলেই নবকাদি অপায়ে জন্মলাভ কবিতে লাগিল, কেহই স্বর্গে দেবজন প্রাপ্ত 
হইল ন|। শক্ত দেখিলেন, স্বর্গে আব নূতন দেবতাব আবির্ভাব হইতেছে ন1। ইহাব কাৰণ 
কি চিন্তা করিয়া তিনি বুঝিলেন, বিদ্যাধবের অপবাধ হেতু বাবাণদীরাজ কুদ্ধ হইয়া মিথাদৃষ্টি 
গ্রহণ করিয়াছেন এবং গ্রত্রাজকদিগকে দ্ববাজ্য হইতে দূব কিয়! দিয়ছেন। তখন তিনি 
ভাবিলেন, "আমি ব্যতীত অন্য কেহই এই বাজার হিথ্যাধন্সেবা রহিত কৰিতে পারিবে 
না। আমি বাজার এবং "তীহাব বাজ্যবাসীদিগেব মঙ্ল সাধন কবিব। এই ববল্প 
করিয়! তিনি লনাদুল গুহায় গ্রত্যেকবুদ্ধদিগেব নিকট গ্রমন 'কবিলেন এবং বলিলেন, “ভদন্তগণ, 
মাকে একজন বুদ্ধ প্রত্যেকবুদ্ধ দিদ। আমি কাশীবাসীদিগকে সধধন্মে আনয়ন কবিব।” 35880828858 
"5৬ 

1 মিথ্যানৃষ্টি-বুদ্ধপাসনের বিরোধী মত। 



৩৯১-ধ্বজবিহ্ঠ-জাতক। ১৭৫ 
টিটি রিরিরি হনিতিরিনি 21785585257 রি 

।শক্রু এবজন প্রবীণ প্রত্যেকবুদ্ই পাইলেন। তিনি গ্রতোকবুদ্ধের গাত্রচীবর নিজে 
বহন কবিতে লাগিলেন, তীহাকে সদ্থুখে রাখিয়া স্বয়ং পম্চগাতে থাকিলেন, যন্তকে 

অঞ্চলি বাখিয়া তাহাকে গ্রণীম করিতে লীগিবেন এবং অতি রূপবান্ যুবকের বেশে সমস্ত 

নগরেব উপব দিদা! তিনবাব বিচরণপূর্ববক রাঁজঘারে উপনীত হইয়া আকাশে সমাসীন হইলেন। 
নোকে রাজাকে জানাই, "দেব, এক পরমস্থন্দর যুবক এক শ্রমণকে আনিয়। রাজঘারের 
সন্নিধানে আকাণে উপবিষ্ট হইয়াছে।” বাজ আমন হইতে উখিত হইলেন এবং বাতায়নে 
নিকট দীড়াইয়। বলিলেন, “ুবক, তুমি নিজে অতি রূপবান্ শ্রমণ হইয়াও কি নিমিত্ত এই 
এই কুন্ধপ শ্রমণের গান্রচীবব গ্রহধপুর্বক ইহাকে নমস্কার করিতেছ?* এইরূপ আলাপ 
কবিবার সময়ে বানা প্রথম গাথা বলিয়াছিলেন ?-- 

এ গতি কুৎমিতকীয় ? তুনি বপঝান্ , 
ভবু ফেন দীড়াইয়া গল্াডে ইহার 
কৃতাঞ্লিপুটে এরে কন লমন্বাঁয়? 
হি নাম ইহীয় ধা, তোমার কি নায়? 

শত্রু উত্তর দিলেন, প্মহারাজ, শ্রমণগণ গুরুস্থানীর়, কাজেই ইহার নাম বলা! আমার কর্তব্য 
নহে, তবে আমার নাম ঝনিতেছি ৪ 

অইাদিফ মার্সে সদ] করি বিচরণ।. লড়ে অর্থন্বফল যে ঘন, ফাজন্, 
জনমমরণদীণ ফোন দেব তার নাম, গো মুখে নাহি আনে আপনায়। 
বিভেছি কেবজ ভাই লিজপরিচপ।  তিদশেন্্র প্র আমি বলিছু নিচ্য়। 

ইহা গুনিয়। রাজ! তৃতীয় গাথা দ্বারা, ভিক্ষুকে নমস্কার করিলে কি সুফল পাওয়া যায, ভাহা 
বিঞ্ঞানা করিলেন ৪-- 

গুধধশীতা ভিক্ষু গঞ্চাঁতে থাকি যেষা]. কৃতাঞ্জনিপুটে লমি কয়ে ভার মেধা, 
বল, শক্র, কি হুফ্গ ভাগে] হয় ভি, ফি লে দেখাতে তায় জন্মে অধিকার 

তখন শক্র চতুর্থ গাথা বলিলেন £-_ 
শুদ্বশীল ভিপদুর পশ্চাতে থাকি যেধা!। কৃতীগ্রলিপুটে নমি করে উর স্ব, 
লোকের প্রশংসালাভ দৃষ্ট ফ তার, অদৃষ্টদেহান্তে বরগবাসে অধিকার। 

শক্রের কথায় রাজাব মিথ্যাদৃষ্টি অপনীত হইল) তিনি সস্তোষমহকারে পঞ্চম গাথা 
বনিলেন $-. 

অহ! কি ৌভাগ্য মোর হইয়াছে আ। দেখা দিল! মোরে ভূতনাখ দেবরাজ । 
শুদ্ধশীদ্ ভিক্ষুবরে আলিয়। হেথায়, বর্ণিয়া অশেঘ ও৭ দিলা পরিচন ? 
এখন হটে করি পুণ্য অনুষ্ঠান দেহ-অস্তে দিবাধামে করিব প্রান । 

রর ইহা শুনিয়া শত্রু পণ্ডিতের (প্রত্যেকবুদ্ধেব) মাহীত্বযকীর্ভন কবিবাঁব জন্য যঠ গাথ! 
বলিলেন £- 

্রন্তাধান্, বহুত, বহুগুগথর, বহবিধ বিষয়ের চিন্তনে তৎপর, 
/৮ প্রকৃষ্ট সেবার পাত্র হেন বহাজন , হেরি এবে, হেরি মোরে, করহ, রাজন্, 

এখন হুইতে বহু পুণা অনুষ্ঠান , ইহা মুত হবে সদ! তয যলোগান। 

ইহা শুনিয়া বাজ] শেষ গাথা বলিলেন £_- 
গনি, দেবেশ, তব মধুর বচন অহা আছ আমি করিহু বর্ছন। 

নাই আর তব, চিত্তে স্থির! গ্রসওত। লভিয়াছি তব মুখে শুনি ধর্মকথা । 
আবাতরে দিব আখি খাতিথি ঘ! চাষ, বর আদির্বাচা, শত্র। গুণমি তোমায়। 



১১৭৬ বন্লিগাত। 
৬০২ এই 

এইরূপ বলিয়া বাজা গ্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন এবং বৃদ্ধকে গ্রণিপাতপূর্ব 
একপার্থে দীঁভাইয়া রহিলেন, প্রত্যেকবুদ্ধ আকাশে পর্য্ম্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইয়। রাজীকে 
উপদেশ দিলেন, “মহারাজ, সে ব্যক্তি বিদ্যাধর, শ্রমণ নহে। আপনি এখন হইতে জানিবেন 
যে, ধরিত্রী তুচ্ছ নহে, এখানে অনেক ধার্মিক শ্রমণতরাঙ্গণ আছেন । অতএব দান 
করিবেন, শীলরক্ষা কবিবেন, পৌষধ পালন কবিবেন।” শক্রও নিজের অন্ুতাববদে আকাশে 
আমীন হইয়। বলিলেন, “এখন হইতে অপ্রমত্বভাবে চলিবে।* নগরবাসীদিগকে এই উপদেশ 
দিয়! তিনি ভেরীবাদন দ্বাবা ঘোষণা! করাইলেন, “যে সকল শ্রমণ-্রাহ্মণ গলায়ন করিদাছেন, 
তাহাবা ফিবিয়া আঙ্গুন। অনন্তব তাহাব! দুইজনেই স্ব স্ব স্থানে ফিরিয়া গেলেন। রাজ! 
ছাদের উপদেশানুারে চলিয়া পুণ্যানষঠানে ব্রতী হইলেন। 

[ধমবধানস্ভখন যেই প্রভোক বুদ্ধ পরিনির্র্ধাণ লাভ করিয়াছিলেন, ভখন আমন ছিদেন মেই মলা এবং 

আঁমি ছিনাম পঞ্র। ] 

৩৯২-হিসপুগ্প-জীতক্ষ ৪ 

[শান জেতবনে অবস্থিতিকালে এক তিগ্ুর সম্বপ্ধে এই কথ! বলিয়াছিলেন। এই বাজি জে্তবন হইতে 
দিজ্ঞান্ত হইরা ফোখবগা্সন্থ কোন অরখ্টের অদুরে বাস বরিবার কাছে এক! পরমরোধয়ে অবতযণ- 
গুরববক একটা! প্র্মুটিভ গন্মফুল দেখিভে পাইয়াছিল এবং অধোবাতে দীড়াইদ। উহ্ায় যাগ লইরাছি। 
ইহাতে মেই বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা তিরস্কার ফরিযা বলিয়াছিলেন, ““মারিষ, আপনি গদ্ধচৌয়; আগমি 
বাহা করিলেন, তাহা একগ্রকার চৌধধয।” বনদেবত! এইকসণে তিরস্কার করিণো দেই ভিক্ষু জেতবনে ফিরি 
গ্লেগেন এবং শাস্তাফে গ্রণিপাভ করিয়া এবপার্থে উপবিষ্ট হইদেন। পাত! জিজ্াদিলেন, "ভিদু, তুমি 

* কোথায় ছিলে? 'আমি অমুক বনে ছিলাম, কিন্তু সেখানে বনদেবত1 এইরপে আমার ভীতি উৎপা্ন 
করিয়াছেন?” ইহা গুনিয়। পান্তা বমিলেন। “দেখ ভিদ্ু, পুণ্পের স্রাণ আইতে গিয়। কেবল তুমিই যে 
তিরস্বৃত হইয়াছ, তাহা নছে, প্রাচীনকালে গুরাণপঙ্ডিতয়াও উদ্দিগ্ন হুইয়াছিগেল।” অনস্তয় তিনি সেই 
অতীত কথা আয়স্ত ঘরিলেন ১--] 

পুবাকালে বাবাণসীরাজ ব্রক্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ব কাশীবাজ্যের কোন গণ্ুগ্রামে 
রাহ্মণকুলে জন্সগ্রহণপূর্বাক বয়ংপ্রাপ্তির পর তর্দশিলায় গরিরা সর্ববিদ্যাবিশীরদ হইয়াছিলেন 
এবং তদনস্তব খধিপ্রব্রজ। গ্রহণ কবিয়! এফ পগ্মমবোববের নিকটে বাম কবিভেন। একদিন 
তিনি সরোবরে অবতরণ কবিয়৷ একটা প্রশ্ষুটিত পদ্মেব স্্রাণ লইতেছিলেন। তাহা 
দেখিয়৷ এক দেবকন্যা। বৃক্ষত্দ্ধবিধবে অবস্থিত হইয়। নিম্নলিখিত প্রথম গাথায় তাহাকে 
উদ্বিগ্ন কবিয়াছিলেন £-- 

এ ফুল তোমায় ফেহ করে নাই দন, 
তথাগি হইলে তুমি ইহার আস্তরণ । 

এও একবগপ চৌর্ধা নাহি সংশয় , 
গন্ধচৌর হইয়াছ তুমি, মহাপয়। 

* ভিদগুপ্গ্প্যাফুজ। 
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তখন বোধিদত্ব দ্বিতীয় গাথা বলিয়াছিলেন £ - 
হরি নাই, ভঙ্গি নাই? শুধু দূর হাতে গজের গন্ধ গশে আমায় নান!তে। 
তবে কেন গন্ধাচীর বল গে| আমায়? চুরি না করিয়া! চোর-এত বড় দায়! 

এই সময়ে একটা লোক ওঁ সবোববে গিয়া মৃণাল খনন কবিতে ও পদ্ম তুলিতে লাগিল। 
তাহা দেখিয়। বোধিদব বলিলেন, "বে থাকিয়! স্রাণ লইতেছিলাম বণিম্না আমায় তিবস্কার 
কবিলে, আব এই লোকটাকে কিছুই বলিতেছ ন|। 

খু'ড়িছে স্ণাল আর ছি'ড়িছে কমন? এহেন নিষ্রে কেন কিছু দাহি বল 1" 

দেবকন্যা চতুর্থ ও গঞ্চম গাথা দ্বাব! উক্ত বাক্তিকে কিছু না বলিবার কারণ বুঝ/ইলেন :-- 
মনমূতে নি যখ। ধাত্রীর বদন, ছ্ঘর্মকানীর! পাপে দুষিত তেমন। 

ছেন জলে বলিবায় কিছু মোর নাই, নীরবে দুম এর হেন্পিতেছি ভাই। 
/  পুণ্যশীম শ্রনণ তোমার মত যারা, উপদেশ পাইবার উগযুক্ ভার।। 

নিশাগ,-নিরত যারা করে পতন ফিরূপে পবিভ্রভাবে যাঁপিষে জীবন । 
অদমাত্র পাপ যদি ভাঁদের চয়িতে কোন হুত্রে কোনকালে গারে গ্রযেশিভে, 

যত আছে গুণ তাহা আচ্ছাদন করে, করে যুখা মহামেঘ গ্রদীপ্ত তাজয়ে।* 

দেবকন্যা-কর্তৃক এইরূপে তিরস্কৃত হইয়| বোধিসত্ব মনের আবেগে ষষ্ঠ গাঁথা বলিলেন £ -. 
প্রকৃতি আসার তুমি আন সবিশেষ, তাই, দেখি, বৃগ। করি দিল! উপদেশ। 
হেন অকার্ধেঃতে রত দেথিলে আবার, করিও আসায় যথে|চিত তিরম্কার। 

অতঃপব দেখকন্যা সপ্তম গাঁথা বলিলেন £-_ 

এ নয় বাঘস| মম, নহি ভৃত্য ভব, তোমায় রক্ষিত কেম রত সদা রঘ? 
যে পথে চলিলে ভূমি গাবে দিব্যগ্থান, নিজেই খু'জিগা ভায় করছ দদ্ধান। 

দেবরন্যা বোধিমন্বকে এইবপ উপদেশ দিয়া নিজের বিমানে গ্রবেশ কবিলেন ; বোধিময্বও 

ধান অভ্যাদ কবিয়! বরঙ্গলোকে গমন কবিলেন। 

[কথাতে শা্ত। সত্যমমূহ ব্যাথা! করিলেন, তাঁহ! শুনিয়া সেই ভিক্ষু শ্রে/ভাগত্তিফল প্রাপ্ত হইযেন। 
নমবধান-তথন উৎপলবর্ণা ছিলেন সেই দেবকনযা এবং আমি ছিলাম সেই তাপন। ] 

চি" আদত্াদান পাগ* এই উপদেশটা অন্গরে অক্ষরে প্রতিপন্ন করিবার জনাই বোধ হয় উল্িবিত 

জাতী রচিত হইয়। খাকিযে। হানারসোদীগনের ফিংব! সময-বিশেষে শঠে লাঠগ্রয়োগের উপযোগিতা- 

গুদর্শনেয় জদাও এই শ্রেণীর ছুই একটা গলা দেখাযায়। যর।সী কবি [২801915এর খ্রন্থে দেখা যায়, 
এক বাড়ি কোন সুপারের গৃহের বাহিরে বদিযা সুপগন্ধ অনুভব করিতে করিতে রুটি খাইয়া ছিপ, এইজনা 
হুগজায় হুগগণন্ষের দূলা চাহিয়াছিপ এবং এফ বিদুষকের পরামর্ণে প্রথমোন্ বাতি, শপধারের যলতো পরি 
এছট। মুদ্রা কয়েকবার বাঞ্গাইয়া, শের দ্বার। গন্ধের মূলা দ্বিযাছিল। কথাদরিৎসাগরে দেখা বায়, এক 

যাছ! ফোন গ্বকে অর্থ দিতে অঙ্গীকার কনির! গান শুমিরাছিলেন, কিন্ত অর্থ দেন নাই, বলিরছিলেন, তুমি 
গান ভরি মামাকে ক্ষণঞথাদী তৃপ্তি দিয়াছ, আমিও অর্থ দিতে চাহিয়। তোমাকে শখস্থাযী তৃততি দিয়াছি। 

পাপা 
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[শান্তা পু্বীরামে অবস্থিতি করিধার কারে কতিপর্র কেলিশীল ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই হখ। বলিয়াছিলেন। 

স্থবির সহামৌদ্গল্ায়ন একবার তাহাদের বাসগুহ কাপাইয়া তাহাদের ভীতি উৎপাদন করিয়াছিলেন তদুপলক্ষ্ে 

,ভিক্ষুর! একদা ধর্মমায় বমিয়। কথা বার্ড বলিতেছিলেন, এমন সময়ে শাস্ত। দেখানে গরিঃ। ভাহাদের আলোচামান 
ব্যয় জীনিতে পারিগেন এবং বলিজেন, "কেবল এখন নহে, পূর্বেও এই ব্যক্তির কেবল কেলিই জাল ধামিত।” 
জনন্তর তিনি মেই অতীত কথা আরও করিলেন £-- ] 

পুরাকালে বারাণসীবাজ ব্রহ্মদত্তেব সময়ে বৌধিসত্ব শত্রু ছিলেন। তখন কাশীবাজোর একটা 
গ্রামে সপ্ত দহোদব বিষয়ভোগেব দৌষ দেখিয়! নিক্রমণপুর্ব্বক খধিগ্রত্রজ্যা গ্রহণ কবেন এবং 
মেধ্যারণ্যে বাস কবেন। কিন্তু তাহাবা যোগানুষ্ঠানে মন না দিয়া যাহাতে কেবল দেহের দৃচতা 
সম্পাদিত হয় সেই উদ্দেগ্ঠে নানাপ্রকার ত্রীড়া কবিয়ী বেড়াইতেন | দেববাজ শত্রু তাহাদিগকে 
উদ্বেজিত করিবাব অভিপ্রায়ে শুকবিগ্রহ ধাবণপূর্ববক তাঁহাদেব বানস্থানে উপনীত হইলেন এবং 
একট। বৃক্ষে উপবেখন কবিয় তীহাদিগকে ভয় দেখাইবার জন্য প্রথম গাথা বলিলেন £_- 

বিঘামাদ লোফে হয় নবথের ভাঞঙ্জন। দুষ্ট ফল,_ইহলোকে প্রশংয-ঞ্জন। 
অদৃষ্ট অপর যণ-দিষ্যধামে বাঁদ, ভঙ্গুর দেহের যবে ঘটিবে বিনাশ। 

সপ্ত মহোদবের মধো একজন ওঁকের কথা গুনিয়া অপর লহোঁদরদিগকে মম্বোধনপূর্বক 
ঘিতীয় গাথ! বলিলেন ঃ-. 

শুষে ঘদি কথা কয় মানুষের মত, শুনে নাকি মন দিয়। বিজ্ঞজন ঘত ? 
ওদ, এই শুক। গম মহোদরগণ, করিতেছে আদাদের এশংসাধীর্তন। 

বিত্ত শত্রু ইহা অন্বীকাবপূর্বক তৃতীয় গাথা বগিলেন £-. 
গরলিতমাংসাণী তোরা; প্রণংমাকীর্তন বরি না তোদের আমি থোন্, ূর্থধ্ণ। 
তোর উচ্ভিষ্টের ভোজা, ঘৃণার বার; বিষম কখন ও) লাহি করিম্ আহায়। 

শক্রেব কথা শুনিয়া সপ্ত মহোদবই একসম্গে চতুর্থ গাথা বলিগেন £-- 
প্রতীক বেখে, ধয়ি জ্টায় বন্ধন শিরোপরি, সপ্তবর্ষ করিনু খাগন 

থাইয়। বিঘানমাত্র এই বন মাঝে; তিরক্কারযোগ) তবে ইইনু কি ফামে ? 
আমরাই বি হই নিন্দার ভাজন, প্রশংন| তোমার ঠাই গাবে কোন্ জন? 

তখন মহাদত্ব তাহাদিগকে লজ্জা দিয়! পঞ্চম গাঁথা বলিলেন ৫-* 
দিংহ বাঘ আদি যত শ্বাগদ এখনে, ঝাচিতেছ ভাহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজলে। 
তনু ঘল বিথাদাধ আমর। সবাই। ছিছি ছিছি তোমাদের কারও লজ্জ। লাই! 

ইহা গুনিয়। তাপনেব! বলিলেন, প্যদি আমবা বিঘামাঁদ না হইলাম, তবে কি আঁচরপর্থারা 
বিঘাসাদ হওয়া ধান?” শত্রু তীহাদিগেব এই প্রশ্নের উত্তর দিবার জন্ত ষ্ঠ গাথা বলিলেন £-- 

ভূষি অগ্রে অন্পানে অমণে, ত্রন্গণে,. আগন্তকে, অভ্যাগত অন্য প্রার্থী জনে, 
/ অবণিঠ থাকে যাহ। নিজে শেষে থা, পণিতের! বিধামাদ বানেন তাহায়। 

তাঁপদদিগকে এইরূপে লজ দিয়া শত্র স্বগ্থানে চণিমা গেলেন। 

পো রেগে রাত 

ক বিথান' শবটীর মাধার়ণ অর্থ 'উচ্ছিট' ঃ কিস্ত এখানে ইহ! বিশিষ্ট অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রমণ, জা্ীণ। 
অতিথি প্রভৃভির দেব! হইলে যে থাম্য অবশি্ থাকে, এখানে বিঘানন শব দ্বার! তাহা বুথাইতেছে। এই জন্য 
উচ্ছিইভোদী নিদার এবং বিধাসাদ প্রপংসার গার বলিয়। বর্ণিত হইরাছে। 



৩৯৪-বর্তকন্দ্াতক। ১৭৯ 
চপ পপ পপ 

(ফথাণে শান্ত! মতামমূহ ব্যাথা! খরিদেন। 
সমবধীমস্ভথন এই কেনিদীন ভিদ্মুর। ছিল দেই মণ্ত সহোদর এবং আমি ছিলম শুকত। ] 

৩৯৪-- নও ক -জাঁভক্চ। 

[শা্ত। জেতবনে অবস্থিভিফাদে এক লোভী ভিগ্ষুকে লক্ষ্য করিয়! এই বথ। বলিয়া ছিলেন! তাহার লোভের 

ফথা! শুনি শান্ত) নিজ্ঞাদ। ফমলিলেন, “তুমি কি প্রকৃতই ফোভী।?* নে উত্তর দিল, "হী যস্ত(” “দেখ, ফেব্ম 
এখন নে, গৃরধেবও ভুমি ঘড় দোঁভপরায়ণ ছিলে। সেই লৌভের জঙ্য সমগ্র বারাগমীনগরের হস্তী, গো, অথ, 
বনুধা প্রত্ুতির শবেও ভুমি ভৃথ্ি লা্ত করিতে পার নাই, এবং তাহা হইতে অধিষ্ক গাইবার আশার অযগণো 
প্রযেণ বক্িযাছিসে 0 অত্র শান্ত। মেই অতীত থা আরম করিলেন ৯. ] 

পুরাকালে বাবাণসীবাজ ত্রক্গদত্তে সময়ে বৌধিসত্ব বর্তকযোনিতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিমেন। 
তিনি কোন বনে তিক্ত তৃণবীজ খাইয়া জীবন্ধাবণ করিতেন। তখন বাবাণমীতে এক অতি 
পোতী কাক ছিণ। গে হস্তি প্রভৃতি জন্তর মৃতদেহ খাইত? কিন্তু তাহাতেও তৃপ্ত না হইয়া 
আবও ভাল দ্রব্য পাইবাঁব আশায় বনে গেল এবং সেখানে বন্যফলভোজী বোধিমত্বকে দেখিয়া 
ভাবিল, 'এই বর্তকট। খুব স্থলদেহ হইয়াছে; আমাৰ বৌধ হয এ অতি মধুব খাদ্য গ্রহণ কবি 
থাফে। অতএব, এ কি খায় জিজ্ঞাস! করিযা, আমিও তাহাই খাইৰ এবং হাষটপুষ্ট হইব ॥ এইবপ 
চিন্ত। কবি! মে, বোধিসত্ব যে ডালে বমিয়াছিলেন তাহার উপবেব ডালে, গা বদিল। সে কিছু 
জিজ্ঞাস করিবাৰ পূর্বেই বোধিমত্ব তাহাকে গ্রীতিমন্তাষণপূর্বক গ্রথম গাথ। বলিলেন £-. 

গান খাধায়। তেলধিআর খাও, শীমা। যত; 
ত€ুতোমার শরীরকণ] বুঝতে গারিনাত! 

ইহ শুনিয়া কাক তিনটা গ্বাথা বলিল £- 
চারিদিকে শক্ত, বাব, থাযার খাজ্তে গেলে, 
শত্রয়।ামধ করে ভাড়া ইট্টপাটুকেল ফেঘ্ে, 
মদাইকরে বুকদয্দুবত কাকের মেকারণ 
খরীয় কভু হয়ন! মোট গুন, বাছাধন। 

গপত্করে  ভাইঘয়েভরে কাটায় তারা কাল, 
ভগোযদি  আহীর জুটে। তাও লাগেনা ভাল। 
কৃখ বেন শরীর জমার. বুষ্ে ভ এখন? 

অভি দুঃথে কাটেরে, বাপ, কাকের শীবন। 

তুমি হাহা। ঘামেক তিত বীমমাত্র খাও; 
তেন, ঘি, আদি ভাল আধা কখনও ন! ৭াও , 
ভবুতোমর শরীয়মোট। এযেএত্যায়, 
হারণটা এর বল খুলে। বপধন আমার। 

ইহা শুনিয়! বোধিসত্ নিজেব সঘমেহ হইবার কারণ বলিগেন $-. 
অল্ে তুই চি্বাধেশী হরি না তখন, 

,.. খাধারত্তরে বেশীদুরে ফি না গবম 
/ হাগাইতাই থেয়েখাফি দেজছ মাড়ুন, 

দেহটা মোর. বিল হইয়াছে দুত। 



২৮০ ষঘ্রিপাত ॥ 

অল্পে তু. ছুশ্চিপ্তার যে ধারে ন! ক ধারঃ 
প্রমাণ বুঝি যাপায় তাই করে যে আহার, 

জীবিকার তরে সে জন কষ্ট নাহি পাধ। 
সুখের উপায় মামা, আমি বলিস তোমীয়। 

[কথাতে শারা সতযসমূহ ব্যাধ্য। করিলেন, তাহ] শ্তমিধ। নেই লোভী ভিছ্ু জতাপততিফ্স প্রাণ হইন। 
সমবধান--তথন এই লেভী ভিক্ষু ছিল সেই কাঁক এবং আমি ছিলাম সেই বর্তফ। ]. 

৩৯০--ক্াঁকি-জাভন্ক + 

[এই আথারিকাও শান্তা জেতবনে:অবস্থিতি-কালে এক লোতী ভিক্ষুকে লক্ষ/ঃকরিযা বলিয়াছিলেন। ইহার 
প্রতাৎগন্নবনত পূর্বেই বল হইয়াছে ।] 

পুরাকালে বারাণনীরাজ ব্রদ্ধদতেব সময়ে বোধিসন্ধ পাঁবাঁবত-যোনিতে জন্মগ্রহণপূর্বক বাঁধাণমী- 
শ্রেষঠীব পাঁকশালায় একটা ঝুড়িতে 1 বাদ কবিতেন। এক কাকও তীহাব বিশ্বাসভাজন হইয়া 
সেখানে থাকিত। [ অনস্তব পূর্বের গ্ায় আখ্যার্নিকাটাকে সবিস্তব বলিতে হইবে। ] পাচক 
কাকের পালকগুলি ছি'ড়িয়! তাহাব গায়ে ঝাল বাটনা মাখাইল, একটা কড়ি ছেদ! কবিয়া তাহা 
গলায় বান্ধিয়া দিল এবং এই অবস্থায় তাহাকে ঝুঁড়িব মধ্যে ফেলিয়! বাথিল। বোঁধিম্ব বন 
হইতে ফিরিয়া তাহাৰ এই হুশ! দেখিলেন এবং পরিহাসপূর্বক গ্রথম গাথা বলিলেন £_ 

অনেফ দিনের বন্ধু আমারঃ গলায় মাথিকটী , 
কিহৃনার দাড়ির বাহীর ছাট পরিপাটি! 

ইহা শুনিয়া কাক দ্বিতীয় গাথ! বলিল :-_ 
রাজার কাজে ব্স্তবড়। গই না অবময়, 

নখচুদতাই বেড়েছিন বড়ই আমার। 
নাপিত যখন দিল দেখ! বহুদিনের পর, 

নথ কাটায়ে দাড়ি কামায়ে হ্যেছি হুদ্দর। 

অনন্তর বৌধিসত্ব তৃতীয় গাথা বগিলেন £-- 

নাপিত পাওয়া বড়ই কঠিন; নৌতাগ তোমার, 
গেয়ে তারে চুল কাটাঘে হয়েছ নুশার। 

কিন্ত আমি যুখতে নারি ওটাকিগলায, 

কিন্কিন্যার হচ্ছে পর, শুন্লে প্রাণ জুড়ার। 

তখন কাক ছুইটী গাথা বলিল £-- 
বিলাসী সব মানুষ গর়ে কষে মণির হার, 
দেখে আমি অনুকরণ করেছি তাহার। 

). ভেবো নাক আমি ওধু . করি পরিহাঁদ ; 
কঠেন! ছুলিলে মণি হয় কিবিবাঁন? 

টি 0১১ 

দ' প্রথম খণ্ডের কগোত-জাতক (৪২), দ্বিতীনন খণ্ডের কচির-গাতক (২৪৪) এবং বর্তমান খণ্ডের 

বগপোড জাতক (5৭৫) দ্রব্য । 
1 'ীড়গচ্ছিযং' অর্থাৎ যে ঝুড়িতে গার!বত প্রভৃতি বাম করে। 



৩৯৫. _কাক-জাতক। ১৮১ 
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ঈরধা। যদি হয় দেখি মীডিটা আমার, 
নাপিত ডেকে তোমাকেও করিব হুদর। 

দাডি কাটায়ে মানিক দিব. ভুহ্তে সথার মনঃ 
বন্ধু আমার পেজে শুষে বুঝবে হুখ বেমন। 

ইহা শুনিয়া বৌধিমন ষষ্ঠ গাথা বলিলেন :__ 
বলিতে কি, তুমিছাড়া আর কোথাও, ভাই, 
হেন মনি পরতে কেহ উগরুক্ত নীই। 
সঙহে তোমার থাকা আমার নহে তিব্র ঃ 
এখনই তাই মাগি বিদায়; চল্লেম, বছুবর ? 

ইহা বনিয়া বৌধিসনউড়ি! অন্তর ্রশ্থান কবিলেন। কাক নেখানেই গ্রাণত্যাগ করিন£_. 

[কথান্তে শান্ত! নতাণমৃূহ ব্যাধ্া। করিলেন তাহ শুদিয়। বেই লোভী ভিচ্ক অনাগাদিফল প্রাপ্ত হইল। 
মমবধান _তখন এই লোতী ভিদ্বু ছিল সেই কাক এবং আদি হিলাম দেই পারাবত ঃ 



জ্জাভ্ডজ্ষ । 

সপ্ত নিপাতি। 

৩৯৬ ক্ুজ্হজাতক | % 

[ শান্ত। জেভবনে অবস্থিতিকালে রাজাকে উপদেশ দিবার উদ্দেশ্যে এই বথ! বলিয়াছিলেন। ইহার গরতাৎপন্ 
বস্ত ত্রিশকুন জীকে (৫২১) বল! যাইবে। ] 

পুরাকালে বাঁবাণনীরান্ ব্রহ্মদত্েষ মময়ে বোধিসত্ত তীহাব ধর্থার্থানশাসক অধাত্য ছিলেন। 
সাজা কূপথে চলিয়া ধর্মবিরদ্ধভাবে রাজত্ব কবিতেন ; তিনি জনপদবামীদিগেব গীড়ন করিয়া 
অর্থ গ্রহণ করিতেন। বোধিসতব বাজাকে হিতোপদেশ দিবার জন্য একটা! গ্রন্ষ্ট উপমা 
খুঁজিতে লাগিলেন। 

ফোন দময়ে বাজার বাঁসগৃহ অপূর্ণ অবস্থায় ছিল, কারণ তখনও উহাব ছাঁদ হয় নাই। 
'লোকে গোপানসীগুনি 1 বদাইয়া! তাহাব উপব চুড়াট। বাথিয়া দিয়াছিন। কিন্তু গোঁপানমীগুলিকে 
তখনও দৃঢরূপে আবদ্ধ করে নাই। রাজ] ক্রীভাব জন্য উদ্যানে গিয়া বিচবণ কৰিতে 
লাগিলেন এবং এ গৃহে গ্রবেশ করিয়া উপবেব দিকে তাকাইযা গোলাকার চুড়াটা দেখিতে 
গাইলেন। পাঁছে উহা তাহাব উপব গড়িয়া যায, এই ভগ্নে তিনি তখনই ঘব হইতে বাহ 
হইলেন এবং আবাব উপবের দিকে তাঁকাইয়া ভাবিলেন, “চুড়াটা কি আশ্রয় করিয়া আছে? 
গোঁগানসীগুলিই বা কিসেব উপব ভব দিয়া রহিয়াছে? বোধিসত্বুকে এই কথ! জিজ্ঞাম! করিবার 
কাঁলে প্লাজা প্রথম গাথা বলিলেন $- 

সার্দহত্ত উচ্চ, অষ্টবিতন্তিপ্রমাণ গরিধি চূড়ীর এই । সুনার নির্াণ 
দিও আর শালে এর, বিয়্াপে উপরে রহিয়াছে ছির? ভাজি নীচে নাহি পড়ে। 

ইহা গুনিয়। বোধিসত্ব ভাবিলেন, 'রাঁজাকে উপদেশ দিবাব বেশ গুযোগ পাইয়াছি' ভিনি 
বলিলেন £-. 

বক্রান্ুর শমী ত্রিশ গোগাননী চারিদিকে গমদূরে চাপিয়াছে ফমি, 
উপরেতে স্থিরভাবে আছে চূড়। তাই। নীচে পড়িবার কোন সন্তাধন! নাই 

বু অকৃত্রিম, আর মন্ত্রী শুদ্ধাচার... সম্পদে বিপদে যারা হিতৈবী রামার-- 
হেন গারিধদণণে হয়ে গ্রিবৃত বুদ্ধিমান রাজ! যদি থাকেন সতত, 
লক্ী তার চিরস্থিয়া, গন ছে। রাজন, । গোগাদসী-ধৃতভার চড়াটী যেমন। 

বোধিসত্ব যখন এইরূপ বলিতেছিলেন, বাজা৷ তখন নিজেব চবিত্রের কথা৷ ভাবিনেন। তিনি 
দেখিলেন, “ুড়াটা! না৷ থাকিলে গৌঁপানসীগুলি খ্ব শ্ব স্থানে থাকিতে পাষে না; গোগানসীগুলি 
চাপিয়! না! ধরিনে চূড়াটাও স্থিৰ থাকিতে পাবে না গোপানমী ভালে চূড়া পড়ি যাইবে। 

* প্রথম গাধার পরথমপণের শেখার 'বুক' পদ হইতে এই জাতকের বুরু নাম হইয়াছে। বুদ পের অর্দ 
হাত (-২০হুণি )) 

+ গৌগানমী- কুটারাদির পাঁশুফ। বা এডোফাঠ। 
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ঠিক এইবাপ বাজ! অধার্থিক হইলে, তিনি নিজেব বন্ধ, অমাতা, সেনা, এবং নাজাবাসী বান্মণ ও 
গৃহপতিদিগ্রকে একতাবদ্ধ করিয়া স্ব্ব স্থানে প্রতিষ্টিত করিতে পাবেন না) কাজেই তাহারা 
হীনব্গ হই পড়ে তাহাবাঁ বাজাব দাহাধা করে না, কাজেই বাজার পর বিনষ্ট হয়। অতএব 

রাঁজার ধর্মপথে চল! উচিত।» এই সময কযেকজন লোঁক বাজীকে একটা! ঘাতাবিলেবু * 

উপহাব দিল। রাজা বোধিমত্বকে উহা দিয়া বলিলেন, “বন্ধু, তুমি এই লেবুটা খাও 1৮ বোষিসত্ব 
উহা হাতে লইয! বলিলেন, গ্মহাবাজ, ঘাহাবা ইহ! খাইতে না জানে, তাহাব! ইহাকে তিক্ত বা 

অন্ন করিয়া! ফেলে? কিন্তু যাহাব! জানে, ভাহীবা তিক্ত বম দুব কবিয়া এবং অস্ বদ নষ্ট না কবি 

লেবুব গ্রন্কত আ্থাদ পায়।” অনস্তব এই উদ্ধাহ্বণ দ্বাব! তিনি রাজাকে ধনসংগ্রহের পথ 

প্রদর্শন কবিলেন ২_- 
ছুরি দিয় অন্নে অল্পে ছাড়াইতে হয় 

/ লেবুর ক্কপ ত্বকৃ; ত্বকন্ৃদধ থেলে 
৫ হইনক “ধুর স্বাদ তিক্ত অতিপয় ঃ 

হাদ পাইবে, ভূপ, ত্বৃ ছাডাইলে। 

নেইবাগ বগরাদি হতে হীন করুক সংগ্রহ অর্থ না করি গীঁড়ন। 
প্রাণণণ শ্রদ্ধা করে ধার্মিক রাগারে , না করি অলোর ক্ষতি ধন তার বাড়ে। 1 

রাজা বোধিসত্বেব স্ধে মন্ত্রণা কবিতে কবিতে পু্রিণীব তীরে উপনীত হইলেন। মেখানে 
বানন্া্াশ,গ্র্থটিত এবং জনঘবার! অনহইলিগ্ত একটা পন্ম দেখিয়া! তিনি বলিলেন, পথে, এই 
পয্টা জগ জন্বিয়াও জনথারা অসুনিগ্ত ছয় নাই বোধিদত্ব বলিলেন, প্রাজাদিগেরও ঠিক 
এইফপ হওয়! উচিত 1” তিনি নিঙ্ললিখিত গাথাদাবা রাজাকে উপদেশ দিলেন +__ 

কি হুদার খোভ গায় সর়োবরে পাদ 
অমন ধবল মূল, চৌদিকে নিঞ্চল জল ; 

৫ দিনমণি-দরণনে ছামে হয়ে বিকমিতঃ 

ধুলি বা কর্দসম্পর্শে নাহি হয় ফনুধিভ। 

ন্যায়মগপরাধণ, শুদ্ধ পূাত্রড। 
ভ্রথেও ন| হন যিনি গবের পড়নে রত, 
যাজারণ বরোবরে তিনি গল্প মনোহর 

গাপবদুধিত নাহি হন হেন নৃগবর। 

তদবধি রাজা বোধিমতেৰ উপদেশামুমাবে চলিরা বাজাপালন কবিতে লাগিলেন এবং দানাদি 
ুণরানঠানপুর্বক ন্বর্নাভেব উপধুক্ত হইলেন। 

০০১০2০০০০০১ 
* মুলে গাতুলু' এই পা আছে। চুরি দয়া ছাঁড়াইয়া ভিভয়ের থোসাগুলি খাইতে হয়ঃ উপরের 

খোমাটাও অভি কর্কশ, ইত্যাদি দেখিয়া আমি ইহাঁকে ঝাতাবি লেবু বা তৎসদৃশ অন্য কোন লেতু মনে যা | 
3918415 হইতে প্রথমে ঝানীত হয় বালয়। যে এই লেবু বাতাবি নাম হইয়াছে, ইহা ধৌধ হয় ঠিক লহে। পুর্ব 
যনে এই লেবুর লাম 'ছোলং'। ইহা সংস্কৃত হোল শবের অগত্রংপ। 

1 এই গাথায় ব্যাথায় টীফাকার ননিক-ম্থগ জাকের (৮৫) একটা গাথ। উদার করিয়াছেন £_, 
দান, শ্রীঘ, ত্যাগ, ক্ষান্তি, তগঃ সায়লা, মার্দীর, 
অক্রোধ। অহিংনা জার অবিরোধ,এই সব 
বুশনকাদক ধর্ম রয়েছে জামাতে, তাই 
নিয়ত গরণা শ্রীতি। মানসিক পাতি পাই! 
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পাবিবে কি?” দে বলিল, “পাবিব।”' অনস্তব, প্রাকাবেব নিকটে সিংহ যে পথ দিয়া আসিত, 

সেইখানে একটা অট্টক * প্রস্তুত কবিয্া! মে তাহার মধ্যে বহিল। সিংহ আসিয়া নগরের 

বহিম্থ শ্রশানে শুগীলকে বাখিল এবং অশ্ব ধরিবার জন্য নগরেব মধ্যে লাফাইর পড়িল। সিংহের! 
যখন আগমন করে, তখন অতি দ্রতবেগে চলে, ইহা! ভাবিয়! ধনুর্দব তখন তাহাকে বিদ্ধ 
করিল না) কিন্তু সে বখন একটা অন্ব লইয়। যাইতেছিল, তখন গুঞ্টভাববহন-হেতু তাহার গতি 
মন্দ হইয়াছে দেখিয়া নাবাচ দ্বাবা তাহাব গশ্চাদ্ভাগ বিদ্ধ কবিল। নারাচটা! এত বেগে 
নিক্ষিণড হইয়াছিল যে, উহ! সিংহের দেহে পূর্বভাগ বেধ কবিয়না আকাশে চলিয়। গেল। “বি 
ইইয়াছি” বনিয়া সিংহ চীৎকার করিয়া উঠিল ১ ধনুর্ঘাব সিংহকে বেধ কবিষা৷ বন্রধবনিব নায় 
জ্য। নির্ধোষ কবিতে লাগিল। শৃগান সিংহেব আর্তনাদ এবং ধনুকের টক্কীব শুনিয়া ভাবিল, 
আমার বন্ধু বিদ্ধ হইয়াছে, তাহাৰ নিশ্চয় মৃত্যু হইবে। যে মৃবিয়াছে, তাঁহাব মহিত আমাৰ 
মিত্রত৷ কিঃ অতএব এখন আমাব স্বাভাবিক বাসস্থান বনভূমিতে চলিয়া যাই।” মনে মনে 
এইরূপ আন্দোলন করিতে কবিতে মে দুইটা গাথা বলিণ £-_ 

আনত হইল চাপ, জা| করে টক্কার, নিশ্চয় মনন মরে। বাব আমার। 

যধাগ্থ যাব আমি এবে বনাস্তরে ; মতের মহিত বজ মিত্রতা কে করে? 

জীধিত অপর মিত্র লইব খু'িয়া £ ধাচিব যাহার আমি আশ্রয় লভিয়]। 

এদিকে মনোজ একবেগে ছুটিয়] গুহাদ্থাবে অশ্বটাকে ফেলিল এবং নিজেও প্রাণত্যাগ করিম! 
ভূতলে পতিত হইল তাহার জ্রাতিবদ্ুগণ বাহিবে গিয়! দেখিল, মনোজ বক্তাক্তদেহে পড়িয়! 
আছে, তাহার ক্ষতস্থান দিয়া রক্ত্রাব হইতেছে ১ পাঁপজ্জনেব সংসর্গে গড়িয়! মনোজের জীবনাস্ত 
হইয়াছে। ইহা দেখিয়া তাহার পিতা, মাতা, ভগিনী ও ভার্ধা যথাক্রমে নিয়লিখিত চাবিটী 
গাথা বলিণ -_ 

পাপীরসংসর্গে যদি থাকে কেন জন, সুমী দুখ ভাগ্যে তার ঘটে না| কখন। 
গরিবের পরামর্শ গ্রহণ করিয়। হারায়ে' জীবন আছে মনু গড়িয়া। 

পাপী খার ধনু হেন লতি নন্দন মাতার না হয় কতু জনলবর্ধান। 
/ মৃতদেহ মন্ুজের রয়েছে পড়িয়া নিজেরই রজের শ্রাবে রঞ্জিত হইয়া 

বিচক্ষণ হিতক।দী বন্ধুর বচন যে না শুনে, হবে দপ] তাহার এমন। 
এ দশ, অধিকতর হুদশ! তাহার মিত্রবাফা অবহেলা'হেতু ছুর্ণিঝার। 
উত্তস হইয়। কয়ে যেই জন অধনের সে মিত্রত| স্থাপন, 
এই মত- এর বেণী দুর্দশায় পড়ি সেই মুর্খ জীবন হীরায়। 
এই মুগরান সেবিয়! শৃীলে শরবিদ্ধ হয়ে শুয়েছে ভতলে। 

মর্ধবশেষে এই অভিমমুত্ধ গাথ। £-- 

নীচে সেবি লে'কে অধঃপাতে যায়, মালে সেবিলে নাহি দোষ তায়। 
রঃ উত্তনে যে সেবে। অচিরে সে নর উন্নতির পথে হয় অগ্রদর। 

ভাই নিভহিত চায় যেই জন, করে যেন সেই উত্তমে অঙ্টন। 

* অক 1৩৬৮। এখানে বোধ হয় 'নাচাং এই আর্থ ধরিতে হইবে। 

২৪--ত 



১৮৬ সপ্ত নিপাত। 

[ কথান্তে পান্তা সত্যনমূহ ব্যাধা। কছিলেন। তাহ! শুনিহ! নেই বিপক্ষসেবী ভিক্ষু শ্রোতাপতবি কল প্রাণ্ত 
হইলেদ। 

মমবধান তখন দেবদত্ত ছিল মেই শৃগাল , এই বিপঙ্গমেবক ছিল মনে উৎপলবর্দ। ছিলেন তাহার ভগিনী, 
ক্ষেম] ছিলেন তাহার ভার্ধা, রাহুলমাতা ছিলেন তাহার মাত। এবং অ|মি ছিল!দ তাহার পিতা) ] 

৩৯৮-স্সভনু-জাতক ৷ 

[খকজন ভিক্ষু তাহার মাতাকে পেষণ করিতেন। গ্াহাকে উপলক্ষ করিয়া শান্তা জেতধনে অবস্থিতিকালে 

এই কথ। বলিযাছিলেন। ইহার গ্রত্যুৎপন্তবন্ত গ্তামজাতফে * বল! যাইবে) সপ 

পুপ্নাকালে বাঁরাণনীবাজ ব্রক্মদত্তেব লময়্ে বোধিসত্ব এক ছ্ঃস্থ গৃহস্থের কুলে জন্মগ্রহণ কবিয়া- 

ছিলেন তাহাব নাম ছিল স্ৃতমু। বষূপ্রাপ্তিব পৰ তিনি মজুবি কবিয়া মাতাপিতার ভরণ- 
পোষণ করিতেন এবং পিতাব মৃত্যু হইলে মাতাবও ভবণপোষণ কবিতেন। এ সমস্কে বারাণসী- 
বাজ অত্যন্ত মুগয্নামক্ত ছিলেন। তিনি একদিন বনু অন্ুচবসহ এক বাঁ ছুই যোজন বিস্তীর্ণ এক 
অরণ্য প্রবেশ কবিলেন এবং ঘোষণাঘীবা সকলকে জানাইলেন, দ্যাহাৰ পার্শ্ব দিয়া মুগ পলায়ন 
কবিবে, তাহাকে এত অর্থ দও দিতে হইবে। যে পথে মৃগগুলি নিশ্চিত যাতায়াত 
করিত, অমাতোবা সেইস্থানে একখানি গুপ্ত কুটীর গ্রস্তত করিয়া রাজাকে তাহাতে থাকিতে 
দিলেন। অনস্তব লোকে যুগদিগেব বাঁসস্থানগুলি ধিবিয়া কোলাহন আরম্ত করিল এবং তাহা 
গুনিয়া যে সকল মৃগ উঠিয়া ছুটিল, তন্মধ্যে একটা এণিযুগ বাজ! যেখানে ছিলেন সেইখানে উপস্থিত 
হুইল। রাজা তাহাকে বিষ কবিবার জন্য খর নিক্ষেপ করিলেন। মৃগটা আত্মবক্ষাব কৌশল 
জানিত। বাজার শব তাহার মহীপার্খাভিমুখে আসিতেছে দেখিয়া £ সে ঘৃবিয়া, গ্রক্কতই ধেন 
শরবিদ্ধ হইয়াছে এই ভাবে শুইয়া পড়িল। মুগ বিদ্ধ হইয়াছে ভাবিয়া বাজ! তাহাকে ধবিবার 
জন্ত ছুটিলেন; কিন্ত যুগ উঠিয়। বাযুবেে পন্নায়ন করিল। তখন অমাত্যগ্রভৃতি দকলে বাজাকে 
উপহাস করিতে লাগিলেন। রাজা মৃগের অনুধাবন কবিলেন এবং সে যখন ক্ান্ত হইল, 
তখন খড়ীরাবা তাহাকে দ্বিধা ছেদন করিলেন। অনস্তব তিনি সেই ছুই টুকবা একথানা 7৩ 
বীধিলেন, নোকে যেমন বাঁকে বোঝা লইয়া যায়, দেইভাবে বহন কৰিতে কবিতে গথগীর্ষবনতী 
একটা বটবৃক্ষেব নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং বিশ্রীম করিবাৰ জন্য তাহাব তলে শুইয়া ঘুমাইয়া 
পড়িলেন। এ বটবৃক্ষে মথাদেব-নামক এক যক্ষ জন্মগ্রহণ কবিদ্বাছিল। যাহারা এ তরুব ছয় 
বাইত, বৈশ্রবণের ররে নে তাহাদিগকে খাইবার অধিকাৰ পাইগাছিল। বাজ! ধখন উঠিয়া যাইবা 
উপক্রম করিলেন, তখন সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, প্থাম, তুমি আমাব ভক্ষ্য”। বাজা জিভ্ভা- 

সিলেন "তুমি কে ?” “আমি ধক্ষ$ এই বৃক্ষে জন্মণাত কবিযাছি। যাহাবা এই স্থানে প্রবেশ 
করে তাহার। আমার খাদ্য ।” রাজা সাহদে তর করিয়া বলিলেন, “কেবল আজই থাইবে, 
না চিরদিন খাইতে চাও ?* “পাইলে ত চিরদিনই থাইব।” প্তবে আজ এই মৃগট! থাও ও 
আমাকে ছাড়। আমি কাল হইতে প্রতিদিন একগাত্র অন্ননহ একজন লোক পাঠাইব।” 

"বেশ কিন্তু নাব্ধান, যে দিন না! পাঠাইবে সে দিন তোমাকেই থাইব।” “আধি বাবাণমীয 

রাজা, আমার অসাধ্য কিছুই নাই” ক্ষ রাজাব প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া! তাহাকে ছাড়িয়। দিল। 

হা ৫5ৎ 

$ গ্াহিসার_নে মায় বা মুগৃমায়। শিিল্নাছিল । খরাদিগজাতকের (১৫) পাদটাকা অর্টযা। 

$ মহীপার্থ-মন্দিণ বা বাসপার্থ--পৃশ্চাতের বা দুখের ভাগ নছে। 



৩৯৮-ম্ৃতনু-জাতক ১৮৭ 

তিনি নগবে গিয়া একজন বিচক্ষণ অমাতাকে এই বৃত্াপ্ত বলিয়া জিজ্ঞাসিলেন “এখন কর্তব্য 
কি?” অমাতা জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেব, কতদিনের জন্ত এরূপ কবিতে হইবে, তাহ! আপনি 
নির্দেশ কবিয়। লইয়াছেন কি ?£ «না, তাহ! ত লই নাই” প্এরূপ অঙ্গীকাব করিবাৰ কালে 
সময় নির্দেশ না করিয়া ভাল করেন নাই। যাহা হউক, আপনি নিশ্চিন্ত হউন; কাঁবাগারে 
বছ বন্দী আছে।৮ "তবে আপনিই এ কাজের ভার উন, আমার প্রাণ ঝাচান।৮ অমাতা 
যে আজ্ঞা! বনিয়া প্রতাহ কাবাগাব হইতে একটা লোক বাহির কৰিয়৷ তাহাব হাতে অন্নগাত্ 
দিয়া যক্ষেব নিকট পাঠাইতে লগিলেন, পাঠাইবার কালে তিনি হতভাগ্য বন্দীকে প্রকৃত ব্যাপাব 
কি, তাহ! জানাইতেন না। যক্ষ অন্ন থাইত, মানুষটাকেও খাইত। এইরূপ ভ্রেমে কারাগাব 
নির্মনুষ্য হইল, অন্নপাত্র লইয়। যাইবার লৌক না৷ পাইয়া! রাজা মরণভয়ে কীপিতে লীগিলেন। 
অমাত্য তাহাকে আশ্বান দি বলিলেন, “জীবিভাশী হইতে ধনাশা বলবন্তরা, আন্গুন আমরা 
হস্তীর খ্বন্ধে সহস্র মুদ্রার একট! ভাণড বাখিয়! তেরীবাদন দ্বার! প্রচার কৰি যে, যে ব্যক্তি বঙ্গের 
জন্ত অন্নপাত্র লইয়! যাইবে, গে এই সহত্ মুদ্র। পাইবে।” অনন্তর এইরূপই ব্যবস্থা হইণ। তখন 
বোধিমত্তব ভাবিতে লাগিলেন, “আমি জন থাটিয়া এক মাযা বা অর্ধ মাষামাত্র উপার্জন করি? 
ভাঁহ দাবা অতি কষ্টে আমার মাতাব গ্রামাচ্ছাদন চলে অতএব এই ধন লইয়া! মাকে দিব 
এবং যক্ষের নিকট যাইব । যদ্দি যক্দকে দমন করিতে পারি, তাহা হইলে ত মঙ্লেরই কথা 
যদি না পাবি, তাহা হইলেও আমাব মাতা সুখে জীবন যাঁপন করিতে পাবিবেন। তিনি তাহার 
মাতাকে এই অভিপ্রায় জানাইদেন। তীহাব মাতা বলিলেন, প্না। বাবা | আমাব ধনে প্রয়োজন 
নাই।” এইবগে বুদ্ধ! দুইবার তাহাৰ পুক্রেব গ্রস্তাবে অপম্মতি জাঁনাইলেন। তৃতীয় বাবে 
বোধিম্ মাঁতাকে জিজ্ঞানা ন! ক্বিয়াই বাজপুরুষদিগিকে বণিলেন, "্মহাশয়্গণ, সহশমুদ্র। আনুন, 
আমি অন্রপাত্র লইযা যাইব।” অনন্তর তিনি সহতরমুদ্রা গ্রহণ করিয়! মাতাকে দিয়া বলিলেন, 
“ঘা, তোমাঁব কোন চিন্তা নাই; আমি ধক্ষকে দমনপূর্ববক লোকের গুখম্পা্ন কবিৰ এবং 
অগ্ভই যখন ফিবিব, তখন তোমার অশ্রকি্মুখে হাস্য দেখ দিবে।” তিনি যাতাকে গ্রনিপাত- 
পূর্বক বাঁজপুরুষদিগেব মহিত বাজার নিকটে গেলেন এবং প্রণাম করিয়। দাড়াইলেন। বাজা 
জিভামিলেন “কি হে বাপু! তুমি অন্ন লইয়। বাইবে?% গা, মহারাজ 1” “ভোমার কি কি 

দ্রব্য ঘ/বশ্যক 1” “মহাবাজ, আপনাব স্বর্ণ পাছুকাবুগ্রল চাই।” “কেন”? “মহাবাজ, 
বৃদ্ষমূলে ভূমি উপর যাহীর! থাকে, যক্ষ কেবল তাহাদিগকেই খাইতে পায়ে; আমি ভাহার 
অধিকৃত তুমি উপর পা বাখিয়া। দবীডাইব না৷? পাঁছুকাৰ উপর দীড়াইব।” প্আর কি চাও 
বল “আপনার ছত্রটা, মহারাজ ।* “ছত্রদবারা কি হইবে?” ণ্যে তাহার বৃক্ষের ছায়ায় 
দাড়াইবে, মেই: যক্ষের খাদা হইবে। আমি তাহার বৃক্ষচ্ছীয়ায় থাকিব না, ছত্রের ছায়ায় 
থাকিব।* “আর কি চাও?” "আপনার খড় চাই।” “ইহাতে কি করিবে? গ্য্গাদি 
অমনুয্যেন্নাও আযুধহস্ত লোককে তয় কবে।» “আরও কিছু চাও কি?” "আপনি যে অন্ন 
আহাৰ করেন, মহাঁবাঞ্জ, তাহ। দিয়া পূর্ণ করিয়৷ আপনার হুবর্ণ ভোজন্পাত্র্টীও দিতে হইবে 1» 
ইহা কি জন্ত1% “মহারাজ, আমাব গ্তায় পণ্ডিত পক্ষের পক্ষে মৃৎগাত্রে কয় বহন করিগ! 
যাওয়া অনঙ্থত।»৮ “বেশ বাপু”। ইহা বলিয়া বালা বোধিসত্বকে এই দযন্ত দেওয়াইলেন 
এবং ভাহাব সঙ ভ্ব্যগুলি লইয়! যাইবার জন্ লোক নিযুক্ত করিলেন। বৌধিসত্ব বলিগেন, 
পমহাবাজ, আপনাব ভয় নাই) আমি আজ ধর্দকে দমন কবি এবং আপনাকে নিরবে 
কবিগ ফিবিব।” ভিনি রাদ্জাকে প্রণায করিয়া! সমগ্ত উপকরণমহ বঙ্গের বাসহানে গেলেন, 



১৮৮ বপ্ত নিগাত। 

ডন্ুচবদ্দিগকে বটবৃক্ষের অদুবে বাখিরা৷ দিলেন, নিজে স্থুবর্ণপাছুক| পবিধাঁন কবিলেন, কটিদেশে 
তরবাবি বন্ধন কাঁবলেন, মস্তকেব উপর শ্বেতছত্র তুলিলেন এবং সুবর্ণপাত্ে অন্ন গ্রহপূর্বাক 
যক্ষের নিকট উপনীত হইলেন বঙ্গ পথের দিকে তাকাইয়া ছিল। সে বোধিদন্বকে দেখি! 
ভাঁবিল, 'ন্তান্ত দিন যে ভাবে লোক আসিয়া থাকে, এ লোকটা ত সে ভাবে আসিতেছে না। 
ইহার কারণ কি? এদিকে বোধিমত্ব বৃক্ষদমীপে গিয়। তববাবির অগ্রভাগ ছারা অন্লপাণ্রটী 
বৃক্ষেব ছায়ার মধ্যে ঠেলিয়! দিলেন এবং নিজে ছায়াব নিকটে দীড়াইয়। প্রথম গাথ! বলিলেন £-- 

গবিত্র মমাংস অগ্প তোমার কারণ হাতে মোর দিঞ রাজ! করিল! প্রেরণ । 
থাক বদি, মথাদেব, বৃক্ষের ভিতর, বাহির হইয়। এস, পুরহ উদর । 

ইহ! শুনিয়া! ষক্ষ ভাবিল "এই লৌকটাকে বঞ্চনা করিয়! ছায়াব মধ্যে গ্রবেশ করাইতে 
হুইবে। তাহাঁব পর ইহাকে ভক্ষণ করিব 1 সে বলিল ঃ- 

এস ভুমি, মাণবক, ছায়ার ভিতরে সুগধুক্ত অন্লপাত্র লয়ে তব করে। 

অন্ন, আর তুমি নিজে, উ্য়ে আমার খারাণসীরাজদতত থ!দা অদ্যকার। 

তখন বোধিসত্ব ছুইটা গাথা বলিলেন £-- 
অল্প হেতু বহু ক্ষতি হইবে তোমার ; মৃত্যুতয়ে খাদ্য কেহ ন| আনিবে জার। 

প্রত্যহ পবিত্র অন, স্বাছু, রসযূত গাও, ভাহে তুষ্ট নও; এ বড় অদ্ুত। 
আমার যদাগি আজ করছ ভদ্দণ, কে আসিবে জন্ন তব করিতে বহন? 

ষক্ষ ভাবিল, “নাণ্বক যাহ! কহিতেছে, তাহ! যুক্তিদগত।» সে প্রমননচিত্ত হইন! হুইটা গাথা 
বলিল 8 

যা বলিলে দত্য তাহা । থাইলে তোমারে আর না জুটিবে লো অন্ন আনিবারে । 
অনুমতি দিু আমি, গৃহে ফিরে যাও, ছুঃখিনী মাঁভারে তব শীত্তিহ্খ দীও। 

খড়গ, ছল অল্পাত্ত, সমস্ত লইয়! যাও ঘরে, হোষ স্ৃখী ভোমায় দেখিয়। 
ছুঃখিনী জননী তব, তুমিও তাঁহার দরঃশনে রখ লাভ করহ অগার। 

যক্ষের কথা নিয়! বোধিসত্থ ভাবিলেন, * আমাব কার্ধ্য নিপন্ন হইয়াছে) যক্ষের দমন 
করিয়াছি, বহু ধন লাভ কবিয়াছি, রাজাৰ আজ্ঞা পালন করিয়াছি। তিনি সন্তটচিতে 
যক্ষের অনুমোদনার্থ অবশিষ্ট গাথাটা বগিলেন £__ 

ধন লতি, রাজ।দেশ করিয়া পালন পাইমু পরম। প্রীতি , তোমারও তেমন 
জাতিবদুগণনহ স্বথ যেন হয়, এই আশীর্বাদ, বক্ষ, করিমু তোমার়। 

অতঃপব ধক্ষকে পুনর্ধাব সম্বোধন করিয়! বোধিসত্ব বলিলেন, “সৌযা, তুমি পূর্বে অকুশল 
কর্ম কবিয়া নিষ্ুব, পরুষ, এবং অন্যের রুক্তমাংমতোজী বঙ্ষরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ এখন 
হইতে প্রাণাতিপাভাদি কর্ম হইতে বিরত হও।* অনস্তব নীলের প্রশংদা এবং ছুঃশীলের 
দোষ কীর্ভনপূর্ববক তিনি যক্গকে পঞ্চশীলে গ্রতিষিত করিলেন এবং কহিলেন, “বনে থাকিয়া 
তোমার কি লাভ হইবে? এস, তোমাকে নগরদ্ধারে বসাইব এবং যাহাতে তুমি উৎকৃষ্ট 
খাদা পাও, তাহার ব্যবস্থা! করিব।” অনস্তর তিনি যক্ষের সহিত সে স্থান হইতে যাত্রা 

করিলেন, থঙ্ীদি যক্ষেব দ্বারাই বহন করাইলেন এবং বারাণসীতে ফিরিয়া গেলেন। লোকে 
রাজাকে জানাইল, স্ৃতন্থ মাগবক হক্ষকে লইয়। আমিতেছে। রাজ! অমাতা পবিকৃত হইয়৷ 

বোধিসব্ধের গ্রতদ্গমন কবিলেন, বক্ষকে নগরদারে প্রতিষ্ঠিত করিয়া! তাহাকে উৎকৃষ্ট খাবা, 
দিবার ব্যবস্থা করিলেন, নগরে প্রবেশ করিয়া! তেরীবাদন দ্বার অধিবাসীদিগকে সমবেত করিলেন 



৩৯৮শাম্তৃতনু জাতক । ১৮৯ 
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এবং তাহাদেব মিকট বোঁধিসত্বের গুণবর্ণনা। কবিয়া তাহাকে সৈনাপত্য প্রদান কবিলেন। 

তিনি নিজেও বোধিনত্বেব উপদেশমত চলিরা দা নাদি পুণ্যানুষ্ঠানছাব। স্ব্গপবায়ণ হইলেন। 

[বখান্ডে পান্ডা সত)মমূহ ব্যাধা। করিলেন, তাহ। শুনিয়। মেই মাতৃপোষক ভিক্ষু ভ্োতাপত্তি হল গ্রাণ্থ 

হইলেন। 

লমবধান তখন অঙ্গুলিমাল ছিল সেই য্ষ, আনম্ন ছিলেন দেই কাজা এবং আমি ছিলাম সেই গাণবক।] 
গুঞএই আখ্যয়িকার মহিত মহাভারত-বর্ণিত ববরাক্ষমের বথা। তুলনীয়। বক নিহত হইগ্লাছিন, 

বক্ষ উগদেশবলে শীলনদ্পন্ন হইঘাছিল। 

৩৯৯--গুওর-জাতিনু। 

[শান্ত জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক মাতৃপোষক তির সগগদ্ধে এই কথা বণিয়াছিলেন $--] 

পুবাঁকালে বাবাণনীবাঁজ ব্রঙ্গদত্তেৰ সময়ে বোধিসত্ব গৃধযোনিতে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। 
বয়ঃপ্রান্তিব পর তিনি নিজেব বৃদ্ধ ও ক্গীণদৃষ্টি মাতাপিতাকে গৃথগুহায় বাখিয় গোমাংসাদি 
আহবণপূর্ববক তাহাদের পোষণ কবিতেন। এ সময়ে বাবাণসীব শ্মশানে এক নিষাদ মধ্যে মধো 
গৃ্ ধবিবাধ জন্য ফাদ পাতিত। একদিন বোধিসত্ব গোমাংস অনুসন্ধান কবিতে কবিতে এ 
শ্মশানে প্রবেশপুর্ববক ফীদে পা দিয়া আবদ্ধ হইলেন। তখন তিনি নিজেব জন্য কোন চিন্তা 
কবিলেন না, নিজেব বৃদ্ধ মাতাপিতাকে ম্মবণ কবিয়। ভাবিতে লাগিলেন, হায়, আমাৰ মাতাপিতা 
কি উপায়ে জীবন যাপন করিবেন? আমি যে পাশে আবদ্ধ হইয়াছি, ইহাও তীহাঁঝ৷ জানিতে 
গাবিবেন ন1। আমাব আশঙ্কা হইতেছে, তাহাবা এখন অনাথ হইয়া পর্বতগুহাতেই অনাহাবে 
শীর্ঘদেহে গ্রাণত্যাগ কবিবেন। এইবগ বিলাপ কৰিতে কবিতে তিনি প্রথম গাথা 
বলিলেন ১ 

গ।শবদ্ধ হয়ে আমি নিলীকের* বশে আজ পঁড়িন।ছি, নাহ কোন আশা 
গিরিগহাশায়ী মোর জনক জননী বৃদ্ধ, তাদের কি ঘটিবে দুর্দশা? 

তাহাব এই পবিদেবন শুনি নিষাগপুত্র দ্বিতীয় গাথা এবং তৎগবে বোধিসত্ তৃতীয়, নিষাদ- 
পুত্র চতুর্থ ইত্যাদি ক্রমে অবশিষ্ট গাথাগুলি ঝলিলেন £_- 

“কি দুঃখ ৯ কি হেতু দুখ; মানুষের গত ভা! গলী হয়ে ফর বাবহার। 
শুনি নাই পুর্ধে ইহ। দেখি নাই কোন কালে, এ যে অতি অঙ্ভুত ব্য।গার।।' 

শখরিগুহাশায়ী মোর জনক জননী বৃদ্ধ, করি আমি তাদের পোষণ, 
পড়েছি তোমার বশে, কি উপায়ে এবে ভার করিবেন জীবন্ধারণ 1” 

*শতৈক যোজন দুরে শব পায় দেখিবরে, হেন তীঙুদৃষ্ি গৃধগণ । 

নিকটে রয়েছে পাশ, তবু ন! দেখিলে তাঁখ! বল তুমি ইহার কারণ ।”$ 

গআযুণেষ হয় যবে, সত্য আমি দেয় দেখা, কিছুতেই নাঁহিক নিশ্তার , 
অদুরে বিবৃত পাশ রয়েছে তথাপি তাহা নাহিথাকে সাধা দেখিবার ("1 
সগিরিগুহীশায়ী তব জনক ভননী বৃদ্ধ, কর গিয়। ভাদের ।পাধণ। 
দিমু আমি অনুমতি ,' যাও ফিরি নিজালয়ে, হুখী কর জ্ঞাতিবনধুগণ । * 
নস 

* ্রহাধের নাম নিলীক। 
1 এই শাধ। দুইটী ছিতীয় খণ্ডের গৃষরজাতকেও (১৬৪) দেখা যায়! তত্রতা পাদটাকাও জষ্টবয। 



১৯৪ সন্ত নিপাত। 

"তুমিও, মিষাদবর, জ্ঞাতিবনুগণসহ হও যেন হখের ভাঁজন 
বুদ্ধ মাভাপিতা মোর রয়েছেন গুহামাঝে ; কি গিওা তাদের গোষণ 

বৌঁধিস্ব এইরূপে মরণভয় হইতে বিযুক্ত হইয়া লানন' অস্তবে ব্যাধকে ধধ্যবাদ দিন, 
সর্বশেষের গাথাটা বলিয়া মুখ পুরিয়। মাংস লইলেন এবং খহায় গিযন! মাতাপিতাকে তাহ খাইতে 
দিলেন। 

ক 

[কথান্তে শান্ত। ভাদমুহ দ্বীখা। করিণেন £ তাহা শুনিয়। সেই মাতৃপোধক ভিক্ষু আতাপতি-ফম প্রাপ্ত 
হইলেন। 

সদবধাল-তখন ছগাক * ছিল গেই দিধাদপুক্র। মহারাজবংদীয়ের। ছিলেন সেই মাতাঁগিঙা এবং আমি 

ছিলাম মেই গৃরাজ। ] 

৪০০--চ্ভপুষ্প-জীতক্ক | 

[শান্তা জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে শাঁকপুত্র উগনন্দকে লক্ষ করিয়া এই কথ! বমিয়াছিদেন। এই বাড়ি 
বুদ্ধণাসনে প্রবেশ করিয়াছিলেন; কিন্ত বীভদ্গৃহতাদি ও৭ গরিহারপূর্বক মহীবাদনার দাস হইয়াছিগেন। 
যর্ষাযাদের প্রীরন্তে তিনি ছুই তিল বিহার পরিগ্রহণ করিতেন এবং তাহার একটীতে ছত্তু ধা গাদুক1! ও একটিতে 
গরিহ্রীধযঠি ব! জলের কলস রাথিয়। একটীতে নিজকে বাস করিতেন। একদা তিনি কোন গল্লীবিহারে যান 
লই! বমিমেন, "ভিক্ুদের পক্ষে নংবতব্ৃহ হওয়া! কর্তবা। ভিগচুর। চীবরানাদি যাহ! গাইবেন, ভাহাতেই মন্ত্ট 
ধাফিবেন। তাহারা পাত্রচীবরাদিলম্বঘো কখনও অনস্তোয প্রকাঁণ করিবেন মা।' তিনি এমন হন্দরভাবে এই 
সফম উপদেশ দিতে লাগিলেন যে, তখন মনে হইল আকাশে যেন পূর্ণ চন্ত্র উদিত হইতেছে । ভাহার ফধা শুনিয়া 
ডিছুর! মনোরম পাঁওটীবর দুরে ফেলিয়! দিলেন এবং মৃৎপাত্র ও গাংথচীবর $ মা গ্রথণ ঘরিলেন। ষিজ্ত 
ডিন্গুরা এইরূণে যাহা ফেধিয়া দিলেন, তিনি সেইগুলি নিজের বাঁদগৃহে তুলিয়া র1খিলেন, ধর্ধাবসানে 
গ্রবারখার উত্মব সমাগন করিয়া সেই ছুধ্যে গাড়ী বোঝাই করিলেন এবং ভাহা জইয়! জেতবমাভিমুখে ঘাঁধা 

করিলেন। পথে ধদমধ্যে একটা! বিহার ছি্। তিনি যখন উহার পশ্চাদ্ভাগে উপনীত হইলেন, তখন গ্াতায় 
ভীহার গ অড়াইয। গ্েল। এই বিহারেও কিছু লা কিছু প্রাপ্তি ঘটিবে ইহা ভাবিয়! ভিনি উহীর মধো পরবে 
করিঘেন। দেখানে দুইজন বৃদ্ধ ভিগু বর্ধাব/স করিয়াছিলেন। তাহার! ছুইথনি গুল শটিক এবং একখানি 

সুগম কথ্ধন পাইয়াছিলেন, কিন্তু উহ! নিজেদের ষধ্যে ভাগ করিয়| লইভে পাঁবিতেছিলেন দ!। ভীহারা উপনন্দফে 

দেখিয়। আহ্বাদিত হইলেন, _ভাবিলেন, এই স্থবির আগাদের মধো ভাগ করিয়া দিবেন। তীহাঁর! উপনন্াকে 
বলিলেন, “দত্ত, জামরা এই বর্ষাবাঁসিক ভ্রধাগুলি লিজেদের মধ্যে ভাগ করিতে পারিতেছি না) ইহার উশ্য 
আমাদের মধ্যে বিবা? হইয়াছে ; আপনি এইগুলি ভাগ করিয়| দিন।” উপনন্দ বলিলেন, ণবেখ, ভাগ করিয়! 
দিতেছি।* তিনি প্রত্যেককে একখানি স্থূল শীটক দিলেন, এবং “আমি বিনয়ধর, অতএব ইহ! আমারই গাগা” 
বলিয় হুম্ম কগ্বলটী নিজে লইয়া গ্রস্থান করিলেন! কন্বলটী স্বিরদয়ের বড় প্রিয় ছিল; ভীছারাঁও উপননের 

সহিত জেতবনে গিয়া বিনয়ধর ভি্ুদিগকে এই কাও জালাইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, প্তদুগণ, যাহার! 
ধিনয়ধর, তাহাদের পক্ষে এইরূণে পরন্থ লুঠন করিয়া গ্রাপ করা ম্যাঁধসক্নভ কি?" উপননা স্থুবির ধে সফল 

গাত্রটীবররাশি লইয়। আসিয়াছিলেন, ডিচ্ক্র| তাহা দেখিয়া! বলিলেন, "ভাই, তুমি ত বড় পুথাবান্? তুমি বহ 
গাত্রচীধর লাভ করিয়াছ।* উপনন্দ মব ফথ খুলিয়া! বলিলেন, "ভাই, আমার পুণ্য কোথায়? রঃ এই এই 

উপায়ে এ নকল গাইযাছি।” 
প্রস্তর ধর্দসভায় এই কধ। উত্থাপিত হই । ভিক্ষুরা বলাঘলি করিতে দাঁগিলেল, "দেখ ভাই, শাকাপু 

* ছন্ক শদ্বোদনের সারথি! 
+ দর্ভলকুল ঘাস। খর্ণসাদৃগ্থ বা পুচ্ছদাদৃশাহেতু আখ্যায়িকানায়ক শৃগালের নীম 'দর্ভপুগ্ণ! । 
$ আবর্জনাপ্তপে বে সব ছেঁড়া ন্যাকড়া ফেলিয়া দেওয়া হয়। 



৪০০- দুপুষ্প জাতক ! ১৯১ 
১2১০-৯৮৯০৫৯স্পাি ী 
উপনন অতি লেতী, অতি তৃষবান্।” এই সমযে শ্যন্তা দেখালে গিয়া তাহাদের আঁলোচ)ম!ন বিধয় জনিয়। 
বলিলেন, “উপনন্দ ঘাহ করিয়াছে তাহা আস্তোক্তির অনুকুল নহে। যে ভিক্ষু অপরকে উন্নতির উপায় বলিবে, 
অগ্রে তাহাকে নিজে তদনুবপ আচরণ করিতে হইধে তাহীয় পর দে অপরকে উপদেশ দিবে ।" 

/ নিজে হও সর্ব অগ্রে কর্তব্য নিবত, 
অন্থজনে উপদেশ দিও তাঁর পরে। 
এই পথে মাবধানে চলিবে সতত 
কৌন দোষ অনুভব পণ্ডিত নল হরে। 

ধর্দুগদের এই গাথ। দ্বারা ধর্ম প্রার্শন করিয়া শান্ত! আবার বজিজেন “ভিক্ষুগণ, কেবল এখন নহে, গুর্বেও 
উপনন মহালোভী ছিল, সে যে কেবল এই ব্)ক্তিদিগের ভ্রব) আ্বসাঁৎ করিয়াছে, তাহ) নহে 'পূর্বেধও পরম গাম 

বরিত।” অনপ্তর তিমি মেই অতীত কথখ। আর্ত কবিলেন ) 

পুবাকালে বাবাগনীবাজ ব্রক্মদত্তেব মময়ে বোধিমত্ব ন্দীতীবে এক বৃদ্ষদেব্তী হইয়/ছিলেন। 
তখন মায়াবি-নামক এক শূগ্াল ভাধ্যাব মহিত নদীতীবস্থ এক স্থানে বাদ কবিত। একদিন 
শৃগানী শৃগালকে বগিল “স্ামিন্, আমাব একটা বড মাধ জন্িয়াছে ; আমাৰ টা্ুকা কুই মাই 
খাইতে ইচ্ছা হইতেছে।” শৃগাল বলিল, "কোন চিন্তা মাই, আমি আনিয়া দিতেছি” সে 
নদীব তীবে গম নিজেব পাগুলি লতাদ্বার! টাকিয়া জলেব ধারে ধাবে ঘাইতে লাগ্নিল। এ সময়ে 
গম্তীবচাবী ও অন্ৃতীবচাবি-নামক ছুইটা উদৃব্ড়িল নদীতীরে মস্ত অনুমন্ধান কবিতেছিন। 
গম্তীবচাবী একটা! বৃহৎ রোহিত মৎগ্ত দেখিনা অভিবেগে প্রবেশপূর্বক তাহা গুঞ্ছ কামড়াইয়া 
ধবিল। মধ্্যটা খুব বলবান্ ছিল , নে গম্ভীবচাবীকে টানিয়া লইয়া চলিল। তথন গন্তীবচারী 
অনুতীবচাবীকে মহ্বোধন কবিয়! বলিল, "্যাছটা খুব বড, ইহাতে আমাদেব উভয়েবই এচুব 
আহীব হইবে, অতএব শীঘ্র আমিয়! আমাৰ সাহাধ্য কব ।” এইন্প সাহীয্য প্রার্থনা কবিবাব 
কাছে সে প্রথম গাথা বলিল + 

ধরিয়াছি বড মাছ, টানিয়। আসায় মহাবেগে নদীমধ্যে চলিয়। যে যায়। 
তুমি অনুতীরচারী, গণ্চাতে আমার থাকিযা সাহায্য কর) পাবে পুরদ্ার । 

ইহা শুনিয়া! অন্ুতীবচাবী দ্বিতীয় গাথ। বলিল :-- 
আঙদ গন্তীয়তারী দিতেছি তোমায়, দুবণে রথ ধরি, যেন ন গলায় 
হেলায় তুলিব মৎদা, হপর্ণ যেমন ধিল হতে অন্পগরে ফরে উত্তোলন। 

অনস্তর ছুইট উদ্বিডাল মিলিয়! বোহিত মৎস্যটাকে স্থলে টানিয়া! তুলসিন এবং মারিয়া 
ফেবিল। কিন্তু তখন উভষেই পবষ্পবকে "ভাগ কব দেখিন্” বিয়া বিবাদ আবপ্ত কবিল, এবং 
ভাগ কবিতে অসমর্থ হইন্া নাছ ছাডিয়া বিয়া বহিল। নেই সময়ে শৃগাল সেখানে উগস্থিত 
হইন। তাহাকে দেখিয়া উদৃব্ড়ালঘয় এতাদৃগমনপূর্বক বলিল, “সৌম্য দর্তপুষ্গ, এই মতদাটা 
আমরা উভয়ে মিনিয়া ধবিয়াছি , কিন্তু ইহ! ভাগ করিতে দা পাঁবায় আমাদের মধ্যে বিবাদ 
হইয়াছে, তুমি ইহা সমান ভাগ কবিয়া দাও। 

গুদ ভাই, দর্ভপুগ্প, মোদের বচন, হয়েছে ভাগের ভরে বিষাদ থটন। 
দাও তুমি ভাগ করি সমীন মমান, আমাদের বিধাদের হোক জুবমান ৮ 

তাহাদেব কথা শুনিয়। শৃগাল নিজেব ক্ষমা কীর্ডন কবিবাব জগত চতুর্থ গাথা বণিল £-- 
বিনিশ্চা। হামার ছিলান হাজার, কত শৃত বিব!দের করেছি বিচার। 
করিষ এখনি ভাগ লগান সমান, কলহের তোমাদের হবে অবসান! 



2৯২ সপ্ত নিপাত। 

অনন্তর শৃগাল ভাগ কবিতে গ্রবৃত্ত হইয়৷ এই গাথা বলিল £-- 
নাাজা খেয়ে, অনুতীরচারী, তুষ্ট হও ; মুড়াটা, গন্তীরচারী, তুমি বমি খাও 
ম্যাল৷ খুড়] বাদ দিয়! মাঝে যা থাকিবে, বিচারপতির ভাঁগে তাহাই পড়িচব 

এইরূপে মাছট! ভাগ করিয়া শুগাল বলিল, “তোমবা বিন! কলহে এক জন ভ্ঠাজ! ও 
এক জন মুডাটা খাও৮। অনস্তব নিজে মধাম খণ্ডটা মুখে কামড়াইয়া ধরিয়া চলিয়। গেল 
উদ্বিড়ান দুইটা ফ্যান্ ফ্যাল্ কবিয়া তাকাইয়৷ বহিল। সহ মুদ্রা হাবাইলে লোকের মুখ যেমন 
বিমর্ধ হয়, তাহাদেবও সেইরূপ হইগ এবং তাহার! বিমর্ষতাবে ষ্ঠ গাথা বলিল £-- 

এ মাছে অনেকদিন উদরপুরণ হত আমাদের হায়! কলহ কারণ 

ন্যাজা মুড়া বাদ দিয়া, ঘে অংশ উত্তমত  ভাহাই হরি! গেল শা অধম। 

ডার্ধাকে আজ রোহিত মৎম্য খাওয়াইব এই চিন্তায় ৃগাল অতি তুটচিত্তে তাহাব নিকট গমন 

কবিঘ। শুগালী স্বামীকে আসিতে দেখিয়া তাহাব অভিনননার্থ সপ্তম গাথা বলি £-- 

নব রাজ) লাভ করি ক্্রিয় ভূপতি অন্তয়ে আনন্দ লাভ করেন যেমতি, 
ধর্থমূখ প্রাণেবরে আমিডে দেখিয়া তেমলি আনন্দে আজ নাঁচে মোর হি । 

এই গাথা বণিবার গর শৃগালী শৃগ্থীলকে জিজ্ঞাম! করিল, “কি উপায়ে এই মাছ পাইলে? 
স্থণচর তুমি ; এই মৎসা জলচব ঃ কেমনে ধরিলে এরে বল প্রাণেধয় 1” 

মাছ কি উপায়ে পাইয়াছে ইহা বুঝাইবার জন্ত শৃগাল পরবর্তী গাথ। বলিল ৪ 

বিবাদে দুর্বাগ করে, হর ধনক্ষ়, বিবাদ করিয়া, পরিয়ে, উদ্বিড়াগদর 

হাক়্াইল নি খাদা, আজ নে কারণ মায়াবী রোহিত সৎমা করিবে তদ্দগ। 

[ সর্বশেষে অভিসধুদ্ধ গাথা ৫০. 

মাগুযের(ও) রীতি এই , বিঝাদ করি! মানুষ বিচারালয়ে যাইবে ছুটি! । 

করেন বিচারপতি ন্যায়তঃ বিচার ? ফল কিন্তু তাহার বড়ই চমৎকার; 

বাদী আর গ্রতিবাদী মর্ববন্বাস্ত হয়, রাজকোঁযে ঘটে শুধু ধন উপচম। 

[ কথান্তে শান্ত! সত্যসমূহ ব্যাধ্যা করিলেন। 

মমবধান তখন উপনন্থ ছিল নেই শৃগাল , এই বৃদ্ধঘয়.ছিল দেই উদ্বিডীলঘর় এবং আমি ছিলাম এই মস্ত 

বৃত্তান্ত প্রত্যক্ষকারিক!| সেই বৃক্ষ দেবতা। ] 

চুউডুৎ বানরবর্তৃক বিবদমান বিড়াসঘয়ের মধ্যে পিষ্টকবিভাগ। লা-ফস্ডেন ৯৯, কথামরিৎসাগরের 

পুতরকরীগ্জার আধ্যারিকা। তন্তরাথ/য়িকায় দখা যার, এক তিত্বির ও এক শশক বাসস্থান লইয়া বিবাদ করিয় 

বিড়ীলকে ম্যাথ মানিয়াছিল। বিডাল বধিরতার ভাগ করিয়া তাহাদিগের উভয়কেই নিজের নিকটে হাইয় 

মারিয| খাইয়াছিল। 

৪০১ দস্পার্ণ জাতক । 

[এক ভিন্ষু তাহার গৃহস্থ শরম! ভাঁধার প্রলোভনে খড়িয়াছিলেন। ভদুপলক্ষযে শীস্ত। জেতবনে অবস্থিতি- 

ফাল এই গাথা বলিগছিলেন। শান্তা এ ভিদ্চুকে জিজ্ঞাসা করিয় ছিলেন শকি হে, তুমি কি প্রকৃতই উৎকঠ্িত 

হইয়াছ 1” "হী ভান্ত।* “কে তোমার উৎ্কঠার কারণ?" আমার গৃহস্থাশম্। পরী।" “দেখ ভিক্ষু 

এই রমণী তোমার অনর্থকারিকা। পুর্বোও ভুমি ইহারই কারণে মানসিক রৌগে মরিতে বসিয়ছিলে , শেষে 

গরিতদিগের কৃপায় তোমার প্রাণরক্ হইয়াছিল” ইহা বলিষ। শান্তা সেই অতীত কথ! আরঞ্ত করিলেন $--] 
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পুরাকালে ঘাবাপনীতে মার্দিবমহারাকজ-নামক এক রাজা ছিবেন ৷ তীহার সময়ে (বাধিত 
বাক্ষণকুলে জন্গ্রহণ কবেন। তাহার নাম ছিন দেনককুমাব। দেনককুমার বঃগ্রাপ্ত হইয়া 
তদপিদার গমনপূর্বক মর্ধপিলে যুৎপত্তি লাভ করেন এব& বাবাণমীতে গ্রতিগমন করিয়া মাদিব 
যহাবাজের ধর্দা্থানুশাপকের পদে নিযুক্ত হন। লোঁকে তীহাকে মেনক পণ্ডিত বগিত। তিনি 
সমন্ত নগরের মধ্যে দ্বিতীয় চন্ত্র বা গুষ্র ন্যায় বিবান্ ফবিতেন | 

একদিন রাজার দুরোহিতপুভ্র রাজদ্মনে গিয়া পর্ধাজ্কাব-ভূষিতা। পবম দুলাহী অগ্রা 
মহিষীকে দেখিতে পাইয়্াছিলেন এবং তীহার গ্রৃতি অন্ঝাগবান্ হইইস হে ফিরিয়াছিধেম্স। তিনি 
অনাহাবে শধ্যাশারী হইলেন এবং বন্ধুদিগেব জিজ্ঞাসায় ইহা কাবণ খুলিয়া বলিনেম। এ দ্রিকে 
ধাঁ ভাবিলেন, 'পুরোহিতপুজকে দেখিতে পাই ন1 কেন?” অনন্তর গমন্ত থাপাব শুনিয়া! তিনি 
গুরোহিতপুত্রকে ডাকাইলেন, এবং বলিলেন, "আমি সাতদিনের জন্য তোমাকে এই রমনী দিলাম। 
তুমি সগ্ডাহকাদ ইহার সঙ্গে গৃহবান কবিয়া অষ্টণ দিনে এখালে ইহাকে আনয়ন করিবে 1” 
গুবোহিত-পুত্র “যে আজ, মহাবাজ।” এই কথা খলিয়া মহ্ষীকে গৃহে লইয়া গেলেন এবং তাহার 
মহিত আমোদ গ্রযোদ করিতে লাগিলেন। তাহাবা উভয়েই পরম্পরের প্রতি অনুবক্ত হইদেন 
এবং কাহাকেও না জানাইগ সনমুখেব () দ্বার দিয়। গলায়নপূর্বক অপর এক রাজাঁৰ রাজ গমন 
কবিলেন। লোকে নৌকার চলিয্া গেলে ভাহার যেমন ফোন চি থাকে না, তাহাদের গমন 
সঘন্ধেও তাহাই হইন, গুহাবা কোথায় গেলেন €েহ্ জানিতে পাবিল না। রাজ ঘগবে ভেবীবাদন 
করাইয়া নানাপ্রকার অনুদন্ধান কবিলেন, কিগ্তু যহিষী কোথায় .গেলেন নির্ণয় করিতে পারিনেন 
না। মহিষীৰ বিবহে তীহাব মহাশোক হইল গাহাব দ্বংপিও উত্তপ্ত হইয়া রক্ত বমন করিতে 
লাগিল) তদবধি ভাহাব কুক্ষি হইতেও রক্তত্াব আরস্ত হইল) ফলতঃ তাহাব কঠিন পীড়া 
অন্মি। বড বড় ্লাজবৈদ্যেবা এই বাধিব চিকিৎমা কবিতে অমমর্থ হইলেন। 

বোধিদন্ব এই ব্যাপাৰ দেখিয়া ভাবিলেন, “বাজাৰ কোন শাবীবিক পীডা হয় নাই) ভার্ধ্যার 
আর্শনে ইনি মানসিক বোগে আক্রান্ত হইগাছেন। উপায়বিশেষ অবণযন কবিয়া ইহার 
চিকিৎসা কবিতে হইবে বাঁজাব আুর ও পু্ুশনামক দুইজন পঞ্তিতামাত্য ছিলেন । তিনি 
তাহাদিগকে বলিলেন, “দেবীর উনর্শনে বাজাব মানসিক পীডা জন্মিয়াছে ; ইহা ব্যতীত তীহার 
অন্য কোন পীডা নাই। বাজা আমাদিগকে বছ অনুগ্রহ কবেন) আঙ্ুন, আমবা কৌপল- 
প্রয়োগে ইহাব চিকিৎসা করি | আমবা! বাজপ্রাঙ্ণে বু লোক সমবেত বধাইয়া, যাহারা 
ভরবাবি গিনিতে গারে, তাহাদের বাবা তববাবি গিলাইব এবং বাজাকে বাতায়নে বমাই়! সেখান 
হইতে মমবেত লোকদিগকে,দেখাইব। লোকে তরবারি গিলিতেছে দেখিলে থান্জা জিজ্ঞাসা কবিবেন, 
হা হইতে দুৰব আর কোন কর্ম আছে কি ন1? ভুমি, ভাই আধুর, উত্তধ দিবে, “অমুক বন্ত 
দান কৰিব এইবপ বলা! ইহ! অপেক্াও দু্ধর।' ভাহাব পর, ভাই পুরণ, বাজ! তোমাকে জিজ্ঞামা 
করিবেন) তুমি উত্তব দিবে, “মহারাজ, যে দিব বনিয়া না দেয়, তাহার বাক্য নিদ্ছণ হয়, তাহার 
-মেই বথায় কাহারও উপকার হয় না, কেহ ভাহা! হইতে খাগ্ও পায় না, গানীয়ও পায়না। 
কিন্তু বাহবা কথায় যাহা, ফাল্সেও তাহাই করেন, যেস্প প্রতিজ্ঞা করেন মেইন্রপ অর্থ দান 
করেন, তাহাদের কাজ তববাবিগিলন অপেক্গাও কটনাধ্য।, শেষে যাহা খর্তব্য, আমি তাহার 
বাবা কবিব 1০ এই বনিষ্ব! বোধিসত্ব এক বৃহৎ সভাব আহ্বান কবিলেন। অতঃপর পর্ডিতত্রযন 
হাব নিকটে গিয়া বলিনেন, গ্যহায়াজ অদনে এক বৃহৎ সভা বসিগরছে; যাহা তাহা দেখিবে, ভাহাবের ঘঃখ দুঃখ বিয়া মনে হইবে না। আমন, আমরা গিয়া গোখি।” তাহারা বালাকে লইয়া 

২৫ 
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বাতায়ন খুলির! সভা দেখাইতে জাঁগিলেন। সেখানে বহু লোকে যে, যে কৌশল জানিত, হা 
প্রদর্শন করিতেছিল। এক ব্যক্তি তেত্রিণ অনলি দীর্ঘ ও তীক্ষধাব একখান উৎকৃষ্ট তববারি 
গিলিতেছিল। বাঁজা তাহাকে দেখিয়। ভাবিলেন, “এই লোকটা তরবাবি খানা গ্রিণিতেছে! 
গৃঙিতদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়! দেখি, ইহা অপেক্ষাও কঠিনতর কোন কর্ম আছে কি না 
ইহা ভাবিয তিনি আধুরকে জিজ্ঞাসা ক্রিবা কালে প্রথম গাথা বলিলেন £-. 

দার « দেশলাত অনি তীদ্ষধীয় , পরের খোণিতগান গ্রকৃতি ধাহীর ; 

স্ামধ্যে অই ব্যক্তি গিলিছে ভাহীয়! বলছে, আধুর আমি ওধ/ই তৌমীয়, 
এয় চেখে দুর ফি আছে কিছু আর? আসি গিলে, এ য বড় অভভুত ব্যাপার! 

আয্মুব দিতীয় গাথায় ইহার উত্তর দিলেন £-- 
নিবেছি তোমার, গুন, যাগধ বৃপতি। ধদলেভে গিলে অমি তীগুধার অতি। 
'দিলাদ' একথা বল! অধিক ছক ; তার তুলনায় অনা সমস্ত হৃফর। 

আমুব গঙ্ভিতেৰ কথা শুনিয়া রাজা ভাঁবিলেন, “ইনি বলিতেছেন, এই বস্ত দ্রান করিতেছি, 
এরূপ বল! অনিগিনলম অপেক্ষাঁও দুর । আমি দেবীকে দান করিলাম, পুবোহিতপুত্রফে এই 
কথ! বনিগাছিলাঁম। 'অভএব আমি অতি ছুষ্ধর কার্ধ্য করিয়াছি মনে মনে এই রূপ বিভর্ক 
করিধার গর রাজার হা্বের শোঁকভাঁর কিয় পরিমাণে লঘু হইল। অনন্তর তিনি ভাবিলেন, 
'অন্যকে ইহা দিলায' ইহা৷ বলা অপেক্ষাও অধিক ছুফর আর কিছু আছে কি না? এই চিন্তা 
করিয়া তিনি পুভুশ গপ্ডিতের দহিত আলাপ করিবার সময়ে তৃতীয় গাথা বলিলেন +-- 

ধর্দ-অর্ধভত্বত আমর বিজ্ঞবর, প্রপ্নের উত্তয় মোর দিলেদ হু্দর। 

অরিজ্ঞামি পুভুশে এবে। গতিতগুদষে।. এয়(ও) ছেয়ে দুষ্ধর ফি আছে কিছু ভবে? 

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া পুকুণ চতুর্থ গাঁথা বলিলেন £-. 
ওযু বাঁক্যে হয় না ক ভীবনধারণ। গুধু বাফো বপ্রাপ্তি হয় না কখন! 
দিয়! বে গুদত্ত অব্য গোঁ পরিহরে, বর্ধাপেকষ। হুর কার্য সেই করে। 
এর ভুখনীয় অন্য সমস্ত সৃষর ; বলিলাম তোমায়, মাগধকুলেম্বর 1 

পুন্ুশের কথ গুনিয়া বাজী ভাবিলেন, “আঁমি পুরোহিতপুত্রকে, বাণীকে দিলাম, প্রথমে এই 
কথা বলিয়! ভদনুসারে কার্ধ্য করিগ্াছিলাম ; অভএব আমিও দুর কার্য কবিয়াছি' এইরূপ 
চিন্তায় তাঁহার শেক আঁবও কমিয়া! গেল। ইহার পৰ তিনি আবাব ভাঁবিলেন, 'সেনক পঞ্ডিত 
অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ আর কেহ নাই। আমি তাহাকেও এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিতেছি। ইহা স্থিব 
কবিয়া তিনি পঞ্চম গাথার প্রশ্ন করিলেন ১-- 

ধর্ম অর্থতত্ববিদ্ পগ্ডিতপ্রবর পুরণ দিলেন মোর প্রশ্নের উত্তর । 
লিগাঁসি দেনকে এবে, এর চেয়ে আর আছে কি জগতে কিছু অধিক ছুধর। 

থাকে যদি অন্য কিছু এর তুলনায়  ছষ্ষর, তা দয়া করি বলুন আমায়। 

ইহাৰ উত্তবে দেনক বষ্ঠ গাথা বলিলেন +-_ 
ছোঁক অন্ত, অনল্প বা, তাবে ধলি দান, দিলে যাহা নাহি হয় অনৃতীপ-জঞান। 

“ ইহার অধিকতর না দেখি দুদ্বর , তুলনার এর অনা মমস্ত হুকর।£ 

» গ্রাচীন ঘধাদেশের দঙ্গিণ পূর্ঘপার্বতী একটা রাজা। 
1 সাগধগৌতজ। 

£ এই গাধার য্যাখ্যায় টাকাকার বিশ্বসতুর-জীতক (৫৪৭) হষ্টতে একটি গাথা তুলিয়াছেন £- 



৪০২-শক্ত-ভন্ত্রাজাতক । ১৯৫ 

বোধিদত্বের কথ! শুনি বাজ! ভাঁবিতে লাগিলেন, “আমি স্বেচ্ছাত্রমে পুরোহিতপুত্রকে 
নিজেব স্ত্রী দিয়াছি? কিন্তু এখন নিজেব মনকে স্থির বাধিতে পাঁবিভেছি মা, পোকে অভিভূত 
হইয়াছি। ইহ! আমাব মত লোকেব ভন্থপযুক্ত। মহিষী যদি আমাতে অনুরক্ত হইতেন, তাহা! 
হইলে এই পররথ্্য ত্যাগ কবিয়! পলায়ন কবিতেন না। তিনি যখন আমায় ভালবাসেন না৷ এবং 
এখান হইতে পলাইয়া গিগ্নাছেন, তখন তাহাকে পাইলেই বা আমাব কি লাভ?” পন্মপক্র 
হইতে জলবিন্দু যেমন গড়াইয়া যার, এবংবিধ চিন্তা! কবিতে করিতে বাঁজার মন হইতেও সেইর়ূপে 
শোক অপনীত হইল। তীহার কুক্ষিও তৎক্ষণাৎ দুস্থভাব প্রার্থ হইল। তিনি ব্যাধিমুন্ত ও 
সুখী হইয়৷ শেষ গাথাদারা! বোধিসবের স্তৃতি কবিলেন £- 

আযুর, পুরুশ, পণ্ডিত প্রষয় দিলেন গ্রশ্থ্ের উত্তর গুঙ্গায়। 
নর্বাপেশ। কিন্ত সত্তর তাহা, মেন পণ্ডিভ বঘিলেম যাহা । 

এইরূপে লেনের স্ততি করিয়া রাজা ভাহাকে বছধন দান করিলেন। 

[কথাতে লী মতামমুহ ঘ্যাথ্া। করিগেন। ভাহা গুনিযা মেই উৎকঠত ভিগু শোতাগতিষণা গ্রাণ্ড 
হইনেন। 

সমবধান--তথন এই উৎকঠিভ ভিক্ষু ছিঘেন সেই রাজা, ইহায় পূর্বতন গ্ী ছিলেন সেই রালমহিষী। 

দৌদ্গত্যায়ন ছিলেন আয়ু, সারিগুত্ ছিলেন পুকুল এখং আমি ছিলাম মেনফ |] 

৪০৯--"ণভনুভজ্মাজাতন্ক | & 

[পাপা জেতবনে অবহিতি'কাণে প্রজ্ঞাপারদিতায় সঘন্ষে এই কথা যলিয়াছিলেদ। ইহাক় প্রতুৎগ্ 
বন উদমার্গ জাভফে (৫৪৬) এত্ত ছইবে।] 

পুরাকালে বারাণমীতে জনফ নামে এক রাজা ছিলেন। তীহার সময়ে বোধিসত্ ক্রাহ্গণ- 
কুলে জন্মগ্রহণ কবিয়াছিলেন। ভীহার নাম ছিল “সেনক। তিনি বয়প্রা্ধির পর 
ত্দশিলায় গিয়! সর্শিল্পে বাৎপন্ন হইলেন এবং বারাণনীতে প্রতিগযনপূর্ববক রাজার মহিত 
দেখা করিলেন। রাজ! মহামন্মান করিয়া তাহাকে অমাত্যের পদে নিযুক্ত কবিলেন? 
তিনি রাজাকে ধর্ম ও অর্থসন্বন্ধে উপদেশ দিতে লাগিলেন। 

বোধিস্ব মধুব ধর্মকথা বনিয়! রাজাকে পঞ্চশীলে প্রতিষাপিত কবিলেন। তাহার 
শিক্ষার গুণে রাজা দানশীগ হুইবেন $ পৌষধবুত পালন করিতে জাগিনেন, এবং দশবিধ 
কুপলধর্ সম্পাদন 1 করিয়া কল্যাণেৰ পথে চলিতে লাগিলেন। এই নিমিত্ত রাজোোর সর্ধজ, 
বোধ হইতে লাগিল যেন, বুদ্ধিদিগেব আবিভাঁবকাল উপস্থিত হইয়াছে। পদ্মান্তদিনে রাজ! 
ও উপরাজ প্রভৃতি সকলে সমবেত হইয়া! ধর্মমত! সজ্জিত কবিতেন॥ মহাসত্ব পরী অলস 

বান গাশে বাদি অনি, চাগ লয়ে করে, চলিয়াছি পুত্র কন]! ফিরাবার তর়ে। 
পুত্র কন) হারাইব, এই ছুঃঘ মনে , ফিরায়ে আনিতে চাই তেই ছুই জমে। 
কিন্ত এ অমাধু ইচ্ছ।। যদিই বা তীয়! পায় কষ্ট, আমি কেন হই আত্মহারা! ? 
সমর জানিয়া। বল, কেহ কোন ফালে দানান্তে হয় কি দ্ধ অনুতাপাললে ? 

*ভদ্তান্দ( গালি 'ভল্ ) চর্দুনিশ্সিত থলি। ইহা ছইতে আমাদের “বস্তা শবটীর উৎপত্তি হইছে! 
1 প্রাণাতিপাত, অদভাদান। কানসঘকে মিথাচার, মিখাকখন, পিশুন, গরুযবাফাপ্রয়োগ ও যাটালডা, 

এই লগুযিধ পাপ হইতে বিরতি , এবং অনভিধা ( নৈহামা 1, অধ্যাপদ ও সমাগ,দৃি। 



১৯৬ মণ্ড নিগাত। 
১১2 
সতায় পরতচগ্মাচ্ছাদদিত পলাঙ্কে উপবেশন কবিয়া বুদ্ধলীলায় ধর্মদেশনা কবিতেন? তীহার 
ধর্মাকথন মর্ববাংণে বুদ্ধদিগের ধর্মকথনগদৃশ হইত! 

একদা এক বুদ্ধ ব্রাহ্মণ ধনভিক্ষায় বাহির হই! সহঅকার্যাপণ মাভ কবিয়াছিলেন। 
তিনি ওঁ ধন অপর এক প্রাণের গৃহে গচ্ছিত বাখিয়! পুরর্বার ভিক্ষা কবিবাব উদোশ্যে 
যাত্রা ফবিলেন। তীহাৰ অন্ুপদ্থিতি কালে শেষোক্ত ব্রাদ্ষণের পবিজনবর্গ ন্যস্ত ধন বয় 
করিনা ফেলিল। অতঃপর ভিক্ষুক ত্রাঙ্গণ ফিরিয়া আমিয়! বলিলেন, “আমাৰ কার্াপণগুলি আনন 
কর।” শেষোজ্জ ব্রাহ্মণ কার্যাপণ দিতে অক্ষম হইয়া তাঁহাব পবিবর্তে ভিন্ুক ব্রাঙ্মণকে 
নিজের কন্যা দান কবিণেন। ভিক্ষুক পত্বীকে লইয়! বাবাণদীব অবিদ্বস্থ এক ক্রাঙ্গণগ্রামে 
গিয়! বাদ করিতে লাগিলেন । এখানে সেই যুবতী বমণী পতিসহ্বাসে কামবৃত্তি চবিভার্থ করিতে 
মা গারিয়। কোন তরূগবযন্থ ্রাঙ্গণের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আসক্ত হইল। 

[জগতে যোগটা পদার্থ দেখ! যান, যাহাদের বঝ!সনা সর্বদাই অতৃপ্ থাকে। সমত্ত নদী বুশিগত করিয়াও 
সাগরের তৃপ্ি হয না, যতই ইচ্ষন পাউক না ফেল অগ্নির কখনও তৃপ্তি জন্মে ন|,' রাজ্য যতই বড় হউক না ফেন, 
রাজার কখনও তৃপ্তি জন্মে না। মেইরূপ, গাঁপে কখনও মুর্ের তূ গ্ত লাই, মৈথুন, অনধার ও সস্তানে!ৎগাগান এই 
তিনে নারীর তৃপ্তি নাই* বিহারসম্পত্তিতে ধ্যানীর তৃপ্তি পাই +ঃ অগচয়ে অর্থাৎ মন্মানে গৈক্োর তৃপ্তি নাই 

কঠোর তপন্যায় | ধূতাে ) বীতেচ্ছ পুকষের তৃপ্ডি নাই , বী্ধাপ্রকাশে আরল্বীরধ্য বাতির তৃত্তি নাই, বজতায় 
(ধর্দদেণণায় ) ঘাণীর তৃপ্তি নাই, মগ্্রণায় রাজনীতিবিশারদের তৃপ্তি নাই, সঙ্বমেবায় গ্রজ্ঞাবান্ ব্যক্তি তৃপ্তি 

নাই, দানে দাঁডার ভৃ্ি নাই, ধর্মকথা শ্রবণে পণ্ডিতের তৃপ্তি নাই, বুদধীদর্শনে ভিন্কু, ভিছুণী। উাসফ ও] 
উপাসিঝাদিগের ভূণ্তি নাই? ] 

এই ক্রাহ্মণী মৈথুনে অপবিতৃপ্ত হইয়া! স্থিব কবিল, “ধ্রাহ্মণকে অপ্ৃত কথিযা নিঃশদ্বচি্তে 
পাগাচাৰ কবিব।৮ নে একদিন বিষগরভাবে গুইধ! রহিন। ব্রাহ্মণ জিজঞািলেন “্ভদ্রে, তোমার 
কি হইয়াছে?” সে উত্তব দিল, প্রাঙ্গণ! আমি তোযার গৃহস্থালীব কাজ বিয়া উঠিডে 
গাবি ন!? তুমি একজন দামী আনিযা দাও 1” “ভদ্রে, আমাব ত ধন নাই; কি দিয়া আনিব 1” 
“ভিসা ছ্বাব! ধনমংগ্রহের উপায় দেখ এবং ভাহা দিয়া দাসী আন।” “বেশ, তুমি আমাব জন্ত 
গাথেক্ মাজাইয়া বাখ।” ব্রাহ্মণী একট! চামড়াব থলিতে বন্ধ ও অবদ্ধ শক্ত, $ পৃরিয়াত্রাঙ্ষণকে 
দিল। ব্রাহ্মণ তাহা লইয়া! নান! গ্রাম, নিগম ও বাজধানীতে বিচবণ কবিতে করিতে সাত শত 
কার্যাপ৭ গ্রাপ্ত হইলেন। এই অর্থই একজন দাস ও একজন দাসী ত্রন্ন কবিবার অন্য পর্যাপ্ত 
হইবে, ইহা ভাবিয়া তিনি নিজেব গ্রামাভিমুখে যাত্রা করিলেন। পথে একস্থানে জলের বেশ 
সুবিধা আছে দেখিয়। তিনি থলিটা খুনিয়া ছাতু থাইলেন এবং থলিটাব মুখ ন! বান্ধিয়াই জন 

* তুম*- নাগ্রি সূ পাতি কাঁ্ঠানাং নাপগীনাং মহোদধি & 
নাস্তকঃ মর্ধভৃতানাং ন পুংস1ং ঝাসলোচনাঃ। 

মহাভারত, অনুং ৭৩ ষঅধ্যায়। 

+ ধ্যান হইলে যে বিপুল আনল জঙ্গে তাহার নাম বিহার । ইহা! ভিবিধ--দিব্য, আর্ধা ও ত্রদ্ধ | ফাঁমদোধগ 
দেবভারা যে আনন্দ পান ভাহ! দিবাবিহার ' আ্রোতাপন্ন গ্রতৃতি মার্থস্থ বাক্তিদিগের আনন্দ আরধাবিহার। বঙ্গ" 
বিহার মন্বকে পুর্বে বল! হইয়াছে (প্রথম খণ্ড। ঠম পৃষ্ঠ ভষ্টবা ) 

+ পৈক্ষা অর্থাৎ বাহার শিক্ষান্গ বিষয় আছে। আ্রোতাগতিমাূ্ঘ, শ্রোভাপত্তিফলন্থ ইত্যাদি হইতে অর্থ 
্বা্গস্থ গর্ধা্ত সপ্ডবিধ আয্যপুদ্গ্ শৈক্ষা, অর্থবৃফলপ্রাপ্ত পুর্ন অশৈক্ষা, অথাৎ নির্বাণলাভের জনা 
ভীহার আর কিছুই করিবার নাই । 

8 বন্ড শক্ত.-যাহ) জল, চিনি প্রভূতি মিশাইয়। পিও কর| হইয়াছে এই পিওগুলি শুকাইয় রাখিলে দীর্ঘকাজ 

থাকে। ইংরাদী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন ভাজ! ছাতু। কিন্ত ইহা যোধহয় সঙ্গত লহে। দাধারণতঃ 

সমপ্ত ছাতুই পদ্য ভাজি গরস্থত ঝরা হয়। 



৪*২--শঁজুভন্ত্রীজাতক। ১৯৭ 
বরিযাজেরাটা রা 2825555 র 

ঘাঁন করিবার জন্ত জলে নাবিলেন। ্রীস্থানে কোন বুক্ধেব কোটরে একটা কুষ্র্প ছিন। 

নে ছাতুর গন্ধ পাই থলিত্র বধযে প্রবেশ করিল এবং কুওলিত হইয়া ছাঁতু থাইতে আাগিল। 
এদিকে ব্রাহ্মণ ফিবিশ্না আিলেন, থলিব মধ্যে কি আহে তাহা লা দেখিয্নাই উহার মুখ বা্িষের 
এবং ইহা স্কন্ধে লইয়া! আবাব পথ চনিতে লাগিলেন। পথে এক বৃদ্ধদেবত| ছিলেন তিনি 
তরুকোটরে আশ্রিত হইয়! বলিলেন, প্বরান্মণ, যদি পধের মধ্যে কোথাও বিশ্রীম কব, ভাহা! 
হইলে ভূমি নিজে মরিবে? আর ধদি আজই বাড়ীতে যাও, তাহ হইলে তোমার স্ত্রী মরিবে।£ 
ইহা! বলিয়। দেবতা অস্তহিত হইলেন । ক্রান্মণ চারিদিকে দৃষ্টিপাত কবিলের, কিন্ত দেবতাবে 
দেখিতে গাইলেন না। ইহাতে ভীহার বড় ভয় হইল। ভিনি প্রবণভয়ে বিহ্বল হইয] কাদ্দিতে 
লাঁগিনেন এবং পবিবেদন কক্জিতে ভবিভে ঘাবাণনীর দ্বারে উপস্থিত হুইলেন। সেদিন গল্মাত- 
পৌষধের তিথি ছিল। ওঁ তিথিতে বোধিসত অপত্ত ধর্্মভার আমীন হই ধর্ম! 
বগিতেন। বছলোঁকে গন্ধপুদ্পাদি হস্তে নয়া দূদে দলে ধর্মকথা গুনিতে ঘাইতেছিন। ইহা 
দেখিয়া ত্রাণ জিরা! করিলেন, “ভোমবা কোথা যাইতেই?” তাহার! বলিঝ, পঠাকুর, ভাজা 
মেনক পিত মধুর ঘরে বুধণীলায ধর্মদেদন করিবেন? ঘুমি কি ইহা জান না?” ইহা! গননা 
ঝাঙ্গণ ভাবিনেন, 'পণ্ডিতটা, ওনিতেছি, ধর্মবথথন্ ১ আদি এদিকে অরণতয়ে বির্রেল। পত্ডিতের! 
বিশ্চিত মহাশোকেরও অগনোদন করিতে পারেন। ছতএব আবাদ বর্ডতবা, সেখানে গিয়া 
ধর্মকথা গুনি। ইহা স্থির করিয়। ভিনি এ লোকদিগের সহিত ধর্মসভীয় গমন করিতোন। 
মভাস্থ যত লোক এবং রাজা মহাঁদত্বকে পবিবে্টনপুর্বক আনন গ্রহণ করিজেন ? ভাক্মণও 
মবগভরে কীপিতে কাঁপিতে ধর্মামনের অবিদূবে ছাতুর খনি কীধে রাখিয়াই দাড়াইয| রহিযেন। 
মহাসতব ধর্মদেশন আরস্ত করিলেন। বৌধ হইতে লাগিন যেন আকাশগন। তুভলে অবতীর্দ হইল, 
কিংবা চতুর্দিকে অমতের জোত ছুটিল। উপস্থিত সহ মহ লোক আনন্মভরে 'দাধু, 'দাধু 
বলি ধর্মবণ করিতে দাগিল। 

গণ্ডিত বাকিরা দর্বভশ্তন্কু। মহানব এ সময়ে পঞ্্রমাদ-গ্রম চক্ষু উদ্মীনিত খরিদ ঘভার 
র্বতঃ দৃষ্টিপাত কবিনেন এবং ও ব্রাণকে দেখিয়! ভাবিলেন, 'এত লোকে যহাননে সাধুবাদ 
দিতেছে ও ধর্মফথ| নিতেছে ) কেবণ এই ব্রাহ্মণ বিব্ভাঁবে রোদন করিতেছে; ইহার ষনে 
এমন কোন প্রোক আছে, যাহার জন্ত এ অগ্রপাভ কবিতেছে। অতএব, খন্রমংমোণে বেমন 

ভাবের কণ্ যায়, কিংবা পল্পপত্র হইতে যেমন অভি বহনে বারিবিন্নু অপনীত হয়, দেইরূপ 
আমিও ইহা শৌকবেগ প্রতিহত কথিযা ইহাকে বীতশোক ও গ্রহুল্পচিন্ত করিব এবং ধর্মকথা 
শ্ুনাইব। অনন্তর তিনি ত্রাদ্ষণকে সন্যোধন করিয়া বণিরেন, "রান্বণ, আমার নাম ফেনক 
গণ্ডিতঃ আহি এখনই তোমার শোক জগনয়ন করিব? তুমি নিঃশফমনে মত্ত বা! খুলি 
বম।* ব্রাম্মণের মহিভ এইরূপে আলাগ করিবার বম তিনি এষ গাথা বলিনেন ২-_ 

বিবাত হযেছে চিত্ত; ইন্ডিসফল  ফিছেতু তোমার থল হয়েছে বিষদ।? 
দু ছ'তে ঘরে অশ্রু, হেরি দলে হয়, তি যেন তোমায় ন্ট হয়েছে নিম্ডা, 
প্রর্ঘন! তোহার কিযা থম ত্রাস). খান ভরে করিয়া হেঘা আগহর। 

বরাদ্ষণ নিজেব খৌকহেডুবিজ্ঞাপনের অন্য ছিতীঘঘ গাথা ধলিঘেন £-.. 
শেলে আল তীবনান্ত পরীর আনায়; দা শেছে নিছে না কি মৃত্য ই্সিবায়। 
এ দুখে, নেক। দোর কলিত হদয। কেন এ সহট মোর, যন মহাণর। 

আামণেন কথা শনির মহ্াসন্, দীববেরা যেদন মধুপষ্ঠে জান নিনদেগ বরে দেইন্রপে, 



১৯৮ সপ্ত নিপাত। 
৪ ১2252522-555১422522 
নিজের জ্ঞানজান বিস্তাবপূর্বক চিন্তা করিতে লাগিলেন £--প্রাণীদিগেব মৃত্যুর বহু কাবণ 
দেখা যায়। বেহ সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া মারা হায়) কেহ বা! মেখানে ভীষণ মৎস্যাদি কর্তৃক 
গৃহীত হইয়। প্রাণ হাবায়, কেহ বা গঙ্গায় পড়িয়। শিশুমার কর্তৃক তক্ষিত হয়, কেহ বা বৃক্ষ 
হইতে পড়িয়া! বা কণ্টকবিদ্ধ হইয়া মবে, কেহ ব! নানাবিধ অন্্রশন্ত্রাধীতে মবে, কেহ বা বিষ 
খাইয়া, কিংবা উদ্বন্থনে, কিংবা তৃগুস্থান হইতে পড়িয়া গ্রাণত্যাগ কবে, কেহ বা নানাবিধ 
পীডাগ্রস্ত হইয়। গ্রাণ হাবায়। মবণেব এইরূপ বছু কাবণের মধ্যে কি কাবণে আঙ্র এই ব্রাঙ্মণ, 
গথে বিশ্রাম কৰিলে, নিজে মবিবে, অথবা! এ গৃহে গমন কবিলে ইহার স্ত্রী মবিবে 1? এইরপ চিন্তা 
করিতে কবিতে তিনি ব্রাঞ্মণেব স্বদ্ধে সেই থলিট। দেখিতে পাইলেন। তখন তীহার মনে হইল, 
'সন্তবতঃ এই থলিব মধ্যে একটা! কৃষ্ণদর্প আছে। ব্রাহ্মণ প্রাতবাশেব সময়ে যখন ছাতু খাইয়া 
থলিব মুখ না বান্ধিয়াই জল খাইতে গিয়াছিল, তখন ছাতুব গন্ধ পাইয়া! সাপটা ইহাব যধ্যে 
প্রবেশ কবিযাছিল। ব্রাঙ্গণ জল পান কিয়া ফিবিয়া আমিলে থলির যধ্যে যে সাপ গিয়াছে 
ইহা জানিতে পাবে নাই; থলির মুখ বান্ধিয়। উহা। লইয়! আসিগ়্াছে। এখন যদি পথে 
বিশ্রাম কবে, তাহ! হইলে এ ব্যক্তি মন্বযাব সময়ে ছাতু খাইবাব জন্য থলিব ভিতব হাত দিবে 
এবং মর্প ইহাব হস্তে দংশন কবিতা জীবনান্ত ঘটাইবে। পথে বিশ্রাম কৰিলে যে ইহার মবণ 
হুইবে, ইহাই তাহার কাবণ। কিন্তু যদি এ গৃহে চলিয়া যায়, তাহা হইলে থলিটা ইহার 
ভার্ধ্যাব হস্তগত হইবে। সে থনিতে কি আছে দেখিবার জন ইহাব মুখ খুলিয়া! ভিতরে হাত 
দিবে, ভাহা হইলে সর্পদংশনে তাহাবই মৃত্যু ঘটবে। ব্রাঞ্ধণ আজ গৃহে গেলে ইহাব ভার্ধ্যার 
যে প্রাণান্ত হইবে, ইহাই তাহাব কারণ। বোধিসত্ব উপায়কুশনতা-বলে এইরূপ অবধারণ 
কবিলেন। তিনি আবও ভাবিলেন, র্পট! নিশ্চিত কৃষ্দর্প, তেজন্বী ও নিাঁক। ব্রাহ্মণ 
চলিবাৰ সময়ে থলিটা কতবার তাহার পার্থে আঘাত করিয়াছে:) কিন্তু সাপটা নড়াচড়াস় সাড়। 
পর্য্যন্ত দেয় নাই। এই যে বৃহৎ সভা হইয়াছে, ইহাব মধ্যেও থলিতে যে নাপ আছে, একূপ 
কোন আতাস পাওয়। যায় নাই। অতএব মাপটা৷ নিশ্চিত খুব তেজস্বী ও নির্ভীক । 
উপায়্কুশলতাবলে ও দিব্যচক্ষদ্বার যহাসত্ব যেন এই সমস্ত প্রত্যক্ষ কবিয়া জানিতে 
পারিলেন, তিনি উপায়কুশলতাবলে প্রক্কৃত ঘটনা অবধাবণ কবিলেন,--যেন থলির মধো 
মর্পেব প্রবেশ নিজেই প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন। অনস্তর সেই রাজসনাথ সভামধ্যে দ্ডারমান 
হইয়! তিনি তৃতীয় গাথায় ব্রাহ্মণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন £-₹ 

অনেক বিচারি সতা করিনু নির্ণর ।  বলজিতেছি বিপ্র, এই মোর মনে জায়, 

কৃষ্ধমগ এই শক্জভদ্তার ভিতরে প্রবেশ করিয়। আছে তব অগোচয়ে। . 

অতঃপর বোধিমত্ব আবাব জিজ্ঞামা কবিলেন, "ব্রাঙ্মণ, তোমাৰ এই থলিতে ছাতু আছে কি? 
«আছে, পণ্ডিতবর।* «আজ প্রাতবাশেব সময় ছাতু খাইয়াছিলে ১৮ “ই1” “কোথায় বসিয়া 

থাইফ়্াছিলে 1” * বনমধ্ বৃক্ষমূলে বসিয়া ।” “ছাতু খাইয়! যখন জলপান কবিতে গিয্বাছিলে, তখন 
থলিটার মুখ বান্ধিয়া রাখিখাছিলে কি, না?” গনা, পণ্ডিতবব, বান্ধি নাই।” "জল খাইয়া 

ধখন ফিরিয়াছিলে তখন থনির মুখ বান্কিবাব কালে উহা ভিতরে কি আছে তাহা,দেখিয়াছিলে? 

গন! দেখিয়াই বাক্ধিয়াছিলাম |” “ দেখ, ত্রাঙ্গণ, তুমি যখন জল খাইতে গিয়াছিলে, তখন 

তোমার অগোচবে ছাতুর গদ্ধ পাইয়া একটা সাপ থলিব মধ্যে প্রবেশ কবিগ়াছে। আমার 
মনে হয় ইহাই প্রকৃত বৃত্াস্ত। তুমি থলিটা নামাইয়। সভাব মধ্যে বাথ এবং উহার মুখ 
খুলিয়া একটু পিছনে হঠিমা থাঠি গিয়া উহার উপরে আঘাত কর। যখন দেখিবে একটা 



৪০২-_ দক ভন্তাজাতক। ১৯৯ 

_.... শী শশী শশা শীট 

বষ্র্গ বাহির হইব ফণ| তুলিয়। ফৌঁম ফোন করিতেছে, তখন আর তোমাব কোন দন্দেহ 

থাকিবে ন!। 

ভস্তার উপরে দও বরহ প্রহার, দেখিবে, বাহির ছবে সর্প ছুরাচাঁর 

দ্বিজিহর, কগীলমুখ । কেন ঘাঁর ধায় ফরিছ মন্দেহ? দুখ খোল স্থবিফার * 

মহাঁদব্ব কথ! গুনিঝ। ব্রাহ্মণ নিতান্ত উদ্বিগ্ন ও ভীত হইলেন; তথাপি তিনি যেরূপ 

বলিলেন ভাঁহাই করিলেন। সর্ণটাৰ কুগডলোগরি আঘাত লাগায় মে থনিব মুখ হইতে 

বাহিব হইয়া সমবেত লোঁকদিগের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া! রহিল। 

[এই ঘটম। বিশদরূপে বর্ন কবিবায় জগ্ত দাণ্ডা গঞ্চম গাঁথ। বলিলেন ৮.» 

ভয়ে শুয়ে স্ভামধ্য খুলিল ব্রাঙ্গণ ছাতুর থলির মুখে ছিল ধে বন্ধন । 
ফণা তুলি বাছিরিন অতি ভর উগ্নতেজ। সর্গ এক তীক্ষুবিষধর 

সর্ণটা যখন ফণা বিদ্তার করিয়া নির্গত হইল, তথন মহাসত যে সর্বজ্ঞ হুদ্ছ হইবেন তাহার প্রাগলক্ষণ থেখ। 

দিল। মহন্ত লোকে বিয়ে বস্ত্র মধালন করিতে লাগিল, অঙ্ুলি ছোঁটন আরম করিল, নিবিড় মেও হইতে 

যেমন বারিধর্ধণ হয়, চতুদ্দিক্ হইতে মেইবপ সগ্ডরদ্ বর্ষণ আর হইল, শতসহশ্র কে সাধুকার-ঘবনি উচ্চারিত 
হইতে লাগিল। পুখিবী বিদীর্ণ হইলে যেমন মহপব্ ছয় সেখানে সেইন্গপ শবা উত্থিত হুইল বছুলীলায় 

এপ প্রশ্নের মছুত্তর অসাধারণ প্রত্তার ফল। ফেখল জীতির গৌরবে কিংবা কুল-মান ধনের বলে কেহই এক্সপ 

ছুরহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারে না। প্রীঝান্ বাক্তির বিদর্শনক্ষমভ| বৃদ্ধি হর তিনি আর্ধামার্ের 
ঘারোদৃঘাটন করিয়। অযৃতে।পম মহীনির্বাণে প্রবিষ্ট হন এবং শ্রাবক -পারমিতা। * গ্রতোকবুদ্ধি ও দমাকসমু্ধি 
আয়ত্ত করেন। ফলতঃ অমযতৌপম মহা নির্ববাণন্পূপ্তি নাভ করিবানস জন্য যে যে গুণ আঁবশাক, প্রজ্জাই তাহাদের 
মধো প্রধান; অবশিষ্ট গুণগুলি প্রশ্মার অনুচর মাত্। এই শনাই কথিত আছে যে-. 

কুশলকাবফ আছে ষত গুণ, প্রজ্য শ্রেক্ট সবাকর, 
নক্ষত্রমণ্তলে অভিত্রমি সবে শোডে যথ! শশধর ) 

৫ প্রজ্ঞ। আছে যার অনুগামী ভার অপর মদৃণ্ডণ ঘত, 

শীল, হী, নতম, শ্বতঃই তাহার সঙ্গে থাকে অবিরত। ] 

মহাদব এইবাগে প্রশ্নেব উত্তুর দিলে এক সাপুডে মর্পটাব মুখ বন্ধন কবিয়া তাহাকে দইয়া 
গেল এবং বনেব মধ্যে ছাড়িয়া দিল। অনন্তব ব্রাহ্মণ বাজার সমীপে গিয়া! জয়োচারণ পূর্বক 
কৃতাঞ্জনিপুটে তীহাৰ গতি কবিতে কবিতে এই অর্ধগাঁথ। বলিলেন £-_ 

আহ তি অপূর্বধীভ করেছেন জনক ভূপতি। 

মহাপ্রান্ত মেনফেরে রেখেছেন সদ নিজগাশে 

এইরপে বাজ্জাব ভ্বতি কবিয়া ব্রাহ্মণ থলি হইতে সণ্ততি কার্ধাপণ বাহির করিলেন এবং 
মহত্ব তু্টিদাধনার্থ উপহার দিবাব উদ্দেশ নিম্নলিখিত সার্ঘ গাথা তাহাব ভ্বতি কবিলেনঃ_. 

আজজ।ন তিমিরনাশী 1 মর্ববজ্ত ফি ভুমি মহাসতি 
প্রজ্ঞার প্রভাব তব ভাবিলে হদয় কাঁপে ভ্রাসে। 

* শ্রাবক-পারনিতা ঝা শ্রাবক বৌধি ₹ অহলেরা যে গুজ্ঞ। লাভ করেন। 
+ মুলে 'বিবচ্ছনদ' এই পদ আছে। বিৃতচছগ্ন অর্থাৎ হিলি অন্যানলাল তুলিয়া লইয়াছেল। ইহ) বুদ্ধের 

বিশেবগকণে প্রযুক্ হয়? 

ই মুলে আনন, হু তে ভিংসকগং' এইফণ আছে। চলিভ ঝাঙ্গালাতেও ভয়ানক শট কগনও কখনও 
'সতান্ত অর্থে প্র হইয়া থাকে । 



২ * সপ্ত নিপাত। 

ভিক্ষা করি আনিয়াছি এই সগ্রণভ ফার্ধাগণ , 
দিলাম তোমারে সবঃ দয় করি ফরহ গ্রহণ। 
প্রজ্ঞার গ্রভাবে ভব গ্রাণরক্ষ! হইন আমায় , 

ভোমারি কৃপায় নাজ অফদ্যাণ হ'ল না ভার্থার। 

ইহা গুনিয়া বোধিসত্ব অষ্টম গাথা বলিলেন £-_ 
5/ মধুর বিচিত্র গাথা ফারিয়া মন পপ্ডিতে না করে ফভু ষেডন গ্রহ্ণ। 

বধ আমর| ধন দিষ হে তোমার ; লগ্নে হাছ যাও, বিগ্র, তুমি নিনীপয়। 

ইহ। বলিয়! মহাদত্ ত্রাঞ্ছণের সহ কার্ধপণপুবণার্থ যত অবগ্থক, ততগুলি কার্ধাপণ 
দেওয়াইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, প্রাহ্মণ কে তোমাকে ধনভিক্ষার জন্ত পাঠাইয়াছিল!” প্আমার 
ভার্্যা।” এমে বৃদ্ধা না ভরুণী1” তিনি তরুণী।* প্ভাহা হইলে নে নিশ্চয় অন্ত ফোন 
পুরুষের সঙ্গে অনাচারে রত হ্ইয়াছে। নির্ভয়ে কুক্রিয। করিবার উদ্দেশ্যে সে তোমাকে বিদেশে 
পাঠাইয়াছিল। তুমি যদি এই কার্যাপণগুলি ঘরে লইরা যাও, ভাহা হইলে মে তোমার এই 
কষ্টার্জিত ধন নিজের জারকে দান করিবে । অতএব ভুমি সোজান্জি গৃহে না গর গ্রামের 
বাছিরে ফোন বৃক্ষমূলে বাঁ অন্ত কোথাও কাধীপণগুলি দ্বাখিয়৷ দিবে এবং তাহার পর গৃহে 
যাইবে?” এই বনিয়৷ বোধিসন্ ্রাহ্মণকে বিদায় দিলেন। ব্রাপ্ষণ গ্রামসমীগে শিবা একটা 
বুক্ষের মূলে কার্যীপণগুলি রাখিণেন এবং বন্ধযার ঈযয় গৃঁছে ফিরিলেন। তথন তীহার স্ত্রী 
জবারের স্দে বমিয়াছিল। ্রান্মাণ ঘারে উপদ্থিত হই 'ভগ্রে বৰিয়া ডাকিদেন। রমণী 
তাহার স্বর গুনিযা চিনিতে পারিল, দীপ নিবাইয়া ছার খুদিল, ব্রাদ্দণ গৃহে প্রবেশ ফরিলে 
আ্বারফে বাহির করিয়। দ্বারের নিট রাখিগ এবং নিজে ঘরে গেল? গিয়া দেখে থলিতে কিছুই 
মাই। ভখন সে জিজ্ঞান! করিল, "আান্মণ, তুমি ভিক্ীচর্যা করিতে গিয়া কি পাইলে? পআমি 
হন কার্ধীপণ গাইগ্লাছি।৮ প্ভাহ। কোথায়? “অমুক স্থানে রাখিয়। আমিমাছি। কোন 

চিন্ধ। নাই; ভোয়ে গিয়া আঁনিব।* আ্রামণী বাহিয়ে গিয়া! দাঁরকে এই কথা জানাইগ। দে 
স্ভখনই গিষ্না, যেন তাহার দোপার্জিভ ধন এই ভাবে উহা গ্রহণ হরিম। বাঁ পরদিন গিয়া 
দেখেন কার্থাগণগুণি নাই । ভিনি ভখনই বোধিসন্থে্ নিফট গেলেন । যোধিদব 'জিভস| 
করিঘেন, "কি সংবাদ? “পঞ্তিতবর, আমার ফাধীপণগুলি গাইতেছি স্বা।% ডোমার ভ্ত্রীকে 
ফাধাপণের কথ! বনিয়াছিলে কি?” প্বনিষাছিলাম।” বোধিসত্ব হুঝিঘেম & দুবাই জারকে 
জানাইয়াছে। তিনি আবার ভিজ্ঞাণা করিলেন, প্থান্ষণ, তোষার ভার্ধায় ফোন ফুলোপগ 
আন্গণ » আছে কি?” প্তাছে।* "তোযারও আছে 1” "আছে ।» ওথন মহাবত ব্রা্দণকে 
সাতদিনের ব্যয়োগঘুক্ত অর্থ দেওয়াই ষগিলেন, “্বাও, গ্রথম দিনে চৌদগন ব্রাহ্ধণ নিমন্ত্রণ 
কৰ্রিয়। ভোজন ফয়াইবে-“তৌমার কুলেশ্ সাতজনফে এবং তোমার ভাবটা সুতোর দাত প্রনকে। 
ইহার পন প্রতিদিন এক একটা শ্রাঙ্মণ ফমাইবে এবং অশ্ুষ ছিলে €ভামান এফটী এবং 
ভোমার ভার্যযায় একটা, এই ছুইটা মাধ ব্রাহ্মণ নিম? করিবে। ভোথায় ভার্ধযার পক্ষে 
হইতে ঝোন্ স্রা্ধণ উপর্ধযৃপরি মাত দিনই উপস্থিত হয়, তাহ! নির্ণক্ধ কছিয়। আথাকে 
আনাইবে।* বান্বণ এইরূপ করিলেন এবং মহীঁদত্ের নিকট গিয়া ষলিলেম। “গ্ভিতবর, 
ষে ভ্রার্থণ সাভদিনই ভোজন করিয়া, আমি তাহাকে লক্ষ্য ফরিয়াছি।৮ বোধিসত্ব তখন 

বাধে সন্দে গোক দিয়। সেই আগদ্ধণকে' আমাইমেল এফং তাঁহাকে ভরিজ্ঞাধা করিলেন, 
অধুক বৃষ্ষের মূলে এই বরান্মণেৰ নঞ্চত ক্বার্াপণগুধি ছিল ভুমি তাহা ঘইয়াছ কি?” নে 
0000-
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ক যেত্রাণ যাড়ীতে প্রায় গ্রভাহ আমিয়! পুজাপার্বগাদি করেন ও ধর্দমবথা ওনান। 



৪০৩--অহিসেনজাতক । ২৯১ 
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বলিল, 'না, মহাশর।* প্তুমি জাননা কি, আমাৰ নাম দেনক পণ্ডিত? আমি তোমার 
দবারই কার্ধাপণগুলি আনাইতেছি।* ইহীতে ভীত হইয়া সেই ব্যক্তি বলিল, “হী, আমি 
লইয়্াছি।* “লইয়া কি ববিষ্বাছ?” “অমুক স্থানে বাখিকাছি।” তখন বোধিসত্ব সেই 
বৃদ্ধ ত্রাঙ্দণকে জিজানা করিলেন, ণ্ঠাকুব, তুমি কি সেই ছুষ্টাকেই ভার্ধাবপে রাখিতে 
ইচ্ছ। কব, লা! অন্য ভারয্যা চাও?” ব্রাঙ্মণ বলিলেন, «পর্ডিতবর, সেই রমণীই আমার ভার্য্যা 
থাকুক 1৮ বোধিদৰ আবার লোক পাঠাইয় ত্রাঙমণের কার্যাপণগুলি ও ব্রাহ্মণীকে আনাইলেন 
এবং চোর ব্রাহ্গণের হস্ত হইতে কার্ষাপণগুলি বুদ্ধ ত্রাঙ্গণকে দেওয়াইলেন। অনস্তব 
তিনি চোরের দগবিধান করিলেন এবং তাহাকে নগর হইতে বাহির কবি দিলেন, তিনি 
হা্ষনীকেও দণ্ড দিলেন এবং ঘুদধ ব্রাহ্মণের বহু মম্মান কবিষাঁ তাহাকে নিজের নিকটে বাম 
করাইলেন। 

[কখায়ে শা। সতাদমুহ ঘাধ। করিযেন। ভাহা গুনিঞ| বছলোকে শ্রোতাগতিফনাদি গণ হইল । 
মদবধান--তখন আনদ্দ ছিলেন মেই বৃদ্ধ ত্রাণ, মারিপুত্র ছিলেন মেই বৃক্ষদেধতা, বুদ্ধে অনুচরবর্গ ছিল 

নেই মাস যক্িনণ এবং আফি ছিলাষ দেনক পঙ্ডিভ।] 

৪০৩--মছিলেল-জাতক্ক। 

[হাত আগরির নিকটস্থ অযাল্র চৈত্যে অবষ্িভিষালে কুটাকারশিক্ষীপয মন্তদ্ধে * এই কথ। বমি" 

ছিলেন। ইহার প্রত ইতংগুর্বে অনিফঠ জাতকে (২৫৬) বদা হইয়াছে পা! সেই ভিগুদিগকে 
মধোধনপুর্ধক যদিলেন, "পুর্কে, যখন বুদ্ধের আবি তব ঘটে দাই, তখন সন্যপাসনে গ্রত্রগরা গ্রহণ করিয়াও 

মাঁধুরা কখনও ঘাঁচঞখ| ডরেন নাই। ফাজার। তাহাদের পরিচরধা| করিতেন ? তথাপি, যা?ঞায় অপরের অপ্রীতি 
ও যিকতি জন্পে, এই বিষেচদএ ভাহার। বখনও কিছু প্রন] করেন দাই” অনপ্তর তিনি দেই অতীত ধথা 
বলিতে লাধিনেন £--] 

পুরাকানে বাঝণসীবাজ ব্রদ্ঘদত্ের সময়ে বোধিনত্ব কোন নিগধগ্রামে এক বরদ্ণকুলে অগ্মগ্রহণ 
করিঝাছিলেন। তীহার নাম বাখা হুইয়াছিন অস্থিমেন-কুার। তিনি বধঃপ্রান্তির পর 
তক্ষশিায় গরিব সর্ধশিল্পে ঝৃৎপনন হইলেন। অনস্তর বিষয়তোগে ছঃখ উপলব্ধি কবিয়! তিনি 
খধিপ্রজ্যাগ্হণপূর্বক অভিজ্ঞ ও সমাঁপত্বিমদূহ লাত করিলেন এবং দীর্ঘকাল হিমবন্ত 
গ্রদেলে বাম করিলেন । 

একদা! বোধিঘ লবণ ও অগ্ন সেবনার্ঘ লোকালয়ে অবতীর্ণ হইলেন এবং বারাণপীতে উপস্থিত 
হয় রাজকীয় উদ্যানে রাত্রিযংপন কবিলেন। ইহা পরদিন তিনি ভিগ্ষাচর্য্যা্ বাহির হই! 
বাজাঙ্গণে গমন কফবিলেন। রাস্তা তীহার আচার ও চালচলন দেঝিক্না সন্থষ্ট হইলেন, এবং 
তাহাকে ভাকাইরা প্ামাদতলে পলান্কে উপবেশন কবাইনেন। তিনি মহাঁসন্থকে উৎকৃষ্ট 
ভোজ্য ভোজন করাইলেন, ভোজনান্তে তাহার অনুমোদন শুনিলেন এবং অভিমাত্র নত হইয়া 
অঙ্গীকার গ্রহ্ণপূর্ববক রাজোদ্যানে তীহার বানের ব্যবস্থা করিয়া দিধেন। সেখানে তিনি 
প্রতিদিন দুই তিন বার মহাসত্বের অর্চনা কবিতে ঘাইতেন। 

একদিন মহামকের ধর্মকথায় অতিমাত্র প্রীত হইয়া রাজা বলিলেন, *্মহাত্ন। কেম বস্ত 
আপনার আবগ্তক তাহা বদন) আমার বাজ পর্যন্ত (আপনাকে দান করিব।) কিন্ত 

* ছিতীঘখণের দণিকঞ জাকের (২৫৩) এবং এই থণডঞ্ হহ্দত্ত-সতবের (৩২৭ প্রতাপ ব্ঘ ভট্বা | 

২৬-্্ 



২১২ সু নিপাঁত। 
মি পপসমসসপউউসসসসসস১৯ ইত 

মহাঁদৰ 'ইছা আমাকে দিন" এমন কোনি কথাই বনিলেন না। [ অন্ঠ যাঁচকেবা যাহা ইচ্ছা 
তাহ প্রার্থনা করিত) বলিত আমাকে “ইহা দ্িন। গ্রবস্ত রাজার প্রিয় না হইলে ভিনি 
ঘানও করিভেন। ] র্লান্সা ভাবিতে লাগিলেন, যাঁচক ও ভিক্ষুকের] ইহা দিন, উহ] 
দিন বগিমা আমার নিকট প্রার্থনা কৰে) কিন্তু কতদিন হইল আমি আধ্য অস্থিষেনকে, 
ভিনি যাহা চান তাহাই দিব, বলিয়াছি; অথচ তিনি কিছুই চাহিনেন না। তিনি 
দ্নেখিতেছি বিলকগণ গ্রজ্ঞাবান্ অথব| উপায়কুপন। ভ্বিজ্ঞাসা কবিয়া দেখি ব্যাপাব কি অনন্তর 
একদিন এাতরাশ সমাপনপূর্বক একান্তে উপবিষ্ট হয়! অন্তে কেন যাচ,ঞা। কবে এবং অস্থিমেন 
কেন যচঞ| করেন না, ইহ জানিবার জন তিনি প্রথম গাথা বলিলেন :- 

বড ভিন্ু, ঝাহাদের দে কভু নাছি পরিচয়, 
মাগে ভিক্ষা; ভুমি কেন কিছু নাহি চাও, গহাখয় ? 

ইহা গুণিয়া বৌধিসতৰ দ্বিতীয় গা! বলিলেন £- 
অপ্রিয় য)চফ, অপ্রিঘ য।চিভ, যদি দাহি বরে প্রদান ঈপ্িত। 

যাঢঞ| আমি নাহি করি এফায়ণ £ অমস্্ট তুমি হ'য়ে। না রাজন। 

এই ঘা গুনিয় গান ভিনটী গাঁথা বলিণেন 2-. 
ভিগা বৃত্তি ধার, বথাকাসে দেই যান বদি ন। কয়ে। 

/ স্বীয় ঘষ্ট দিয়ে; পুথ্ানুঠ।নের অন্থের মুঘোগ হয়ে। 

ভিক্ষাবৃত্তি যার ধথাফালে ঘি দে শ্রন যান বয়ে, 
খাবে দুখে নিলে যেয় অবদয় অভে গুণ্যার্নগুয়ে। 

দু ঘাহীয়া, যাচত থেখিয় কুডতার! নাহি হাঃ 
ভুমি বর্ঘচায়ী অভিভির মোর). চীও খাথ। মণে আয। . 

এই্রপে রাজাকর্ড ইচ্ছামত গ্রার্থন। করিতে অনথরদ্ধ হইলেও বোধিদত কিছুমাত্র আর্থনা 
ফরিলেন ন। রাজা খন এইফূপে নিজের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন, তখন যোধিস্ও গ্রত্রাণক- 
দিগের পন্ধতিত্পরদরশনার্থ বলিলেন, মহারাজ, যাহার! বিষয়তোগী ও গৃহী, যাঁচঞ তাহীদেরই 
অভ্যস্ত $ ই এরবাজকদিগের গক্ষে শোভা পায় না| ধাহার! প্রতারক, তাহাব। গ্রবরধ্যাগ্রহণেব 
সময় হইতে গরিগুদ্ধভারে জীবনযাগন করিবেন +--গৃহীধিগের সায় চলিবেন না” প্রবাজক- 
গন্ধুতি ধুঝাইবার জন্য বোধিমন্্ বট গাঁথা বনিঝেন ২. 

সুখ খুটি, কিংয! কোন আদভদী ছার) থা৪1 মা ঘর়েন ফু গ্রজাযান্ ধায়।। 
/ মুদ্বিযান্ উপাসত আাপন। হইতে প্রজ্ের অভাব ঘূউ গাঁরেন বুঝিতে। 

গৃহের ঘায়ে আর ধাড়ান নীরবে । অন্য ঘি এ] ডাহাদের কভু ন মতবে। 

বৌধিদতেরে কথা গুনিয়। গাঁজা বলিলেন, গ্ধদি কোন বুদধিমান্ উপাসক নিজেই বুঝিতে 
গ্ারিয! কুমোপিগ গ্রতীজককে দান করিতে পারেন, ভাহা হইঘে আমিও আপনাকে এই 
এই দ্রব্য দান ফরিলাম। 

পু্ধধের মহ মহ খেহিখি দিগম। গ্রহণ করুণ আপধি। 
মধু যিনি, ঠায় মাধুজনে দিতে. অনেয় ফি কিছু আছে পুধিঝীতে? 
শনি আপনার গাথ! ধ্মাুড হায় আমার হইয়াছে পুভ।* ৫ 

বিস্ব বৌধিসব্ এই দা অস্বীকার কবিলেন$ তিনি বলিলেন, প্মহাপাজ, আমি অকিঞধন 

*. এটি শাথাটা হদদত জ!ডকেও (৩২৩) দেখ! যা । 
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হইব, এই মনে প্রব্রজ্যা! লইঙ্সাছি। আযাব গৌঁধনে প্রয়োজন নাই।” অতঃপব রাজা তাহার 
উপদেপান্দাবে চলির। দানাদি পুণ্যানান পূর্বক স্বর্গলো কগ্রাপ্তিব উপযুক্ত হইনেন; তিনি 
মিজ্েও অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রম্মলোকে জন্মাত্তর লাঁত কবিলেন। 

[বখাত্তে শান্তা সতাদমূহ বাধা! করিলেদ। তাহ! শনিয়। বহলোকে শোত1পতিফল প্রভৃতি গত হইল। 
মমবধান-তখন আনন্দ ছিলেন গেই রাজ! এবং আমি ছিলাম অহিমেন। ] 

৪০৪--কলি-জাভিক্ । 

[দাভ। জেডধনে অবস্থিতি কাধে দেবদতেয় পৃথিবীগর্ভে প্রবেশমন্থঘ্বে এই কথা খলিস/ছিলেন। দেবাত্ত 
ভৃগর্ভে প্রবিষ্ট হইছে তিনুর| ধর্দসতায় বনাবনি করিতে লাগিলেন, "দেখ ভাই, দেব অনুচয়বর্থমহ বিন 
ইইমেন।” এই সময়ে শা] মেথানে গরিঘা ভাহাদের আলোগিমান বিষ জানিতে গারিলেন এবং কহিলেন, 
কেবল এধন নহে, পু্বিও দেবদত্ত অনুচরবর্গপহ বিন হইয/ছিল।” অনন্তর তিনি দেই জতীত বধ। আরম 
ফয়িঘেন $*-] 

পুরাকালে বারাণদীবাজ শ্রশ্মদত্তেষ সময়ে বোঁধিসত্ব কগিযোনিতে অম্মগ্রহণপূর্বক পঞ্চশত 
কগিপরিবৃত হইয়া! রাজকীয় উদ্/ানে বাস কবিতেন। তখন দেবদতও কগিজনম প্রাপ্ত হইয়া 
অপর পঞ্চশত কণিনহ সেই উদ্ভানেই অবস্থিতি করিত। 

এক দিন বাজপুবোহিত উদ্যানে গিয়! ন্নানান্তে গন্ধমান্যাদি দাবা ভ্ুশৌভিত হইয়া! বাঁছিব 
হইতেছিনেন। ভখন একটা ছুষ্ট কপি উগ্ভানঘার তোবণেব মন্তকে বদিগ্লাছিল। ঘে 
থুরোহিতের মস্তকোপবি মনত্যাগ কবিল এবং পুরোহিভ যখন উর্দদিকে দৃষ্টিপাত করিলেন, 
তখন তীহার মুখেও এবণ ঝরিল! পুরোহিত ফিবিলেন এবং কপিদিগকে তয় দেখাই 
বমিদেন, পবেখ, দেখা যাবে, তোদিগকে ইহার গ্রতিফল দিতে পারি কি না।* অনস্তব 
ছিনি আবার মান করিয়া প্রস্থান করিলেন। 

থুরোহিত ভুদ্ধ হয়! ভাহাদিগকে ভয় দেখাইয়া গিয়াছেন, কিবা বোধিসবে এই 
কথা দবানাইন। বোৌধিনত্ব উদ্ভানগ্থ সহজ্র কপিকেই জীনাইলেন, "্পক্রর বাঁসহানে বান 
অকর্তবা। অতএব সযত্ত কপিই পলায়ন করিয়া অন্তত যাউক।” একটা অবাধ্য কণি নিজে 
অনুচরদিগকে লয়! পলায়ন কবিল না--নে বলিল, প্যাহ হয়, গরে দেখ! যাঁইবে।৮ বৌধি- 
সত্ব বিস্ব নিজের অনুচরগণদহ অরণো চলিয়া! গেলেন। 

এক দাদী ধান ভাঙ্দিভ। নে রৌত্রে শুকাইবাঁব জন্ত কভকগুণি ধান বিছাইিঘ দীষ্াছ্রি। 
একটা ছাগ এ ধান" খাইতেছে দেখিয়া দামী তাহাকে একথান| জলন্ত কাঠ দিয় আঘাড 
করিল। ছাগটার খবীর জনি! উঠিল। নে পলায়ন কবিযা হস্তিশীলার গার্বর্তী এক ভৃখ- 
কুটারের বেড়ায় গা ঘদিতে লাগিন। ইহাতে ভূণকুটাবে আওন লাগিল, মনেখন হইতে 
।খিয়! হততিশাণায়ও আন ধরিণ) এবং অনেক হস্তীর পিঠ পুড়িরা গেল। হস্তিবৈগ্ের! হ্ভী- 
দিগেব চিকিৎগ! করিতে দাগিন। 

গুরোহিত কপিদিগকে ধরিবার উপায় চিন্তা করিয়। বেড়াইতেছিবেন। তিনি একদিন 
রাজনর্শনে থিয় উগবেশল কৰিলে কাজ! বনিলেন, ”আাচার্ধ, আমার অনেক হাতীর পিঠে 
ঘা হইয়াছে? হত্তিবৈদ্বের। ইহীর প্রতীকার জানে না) আগনি কোন গঁধধ জানেন কি?” 
“দানি, মহাবাজ”। "কি বলুন ত1” “মর্কটের বদা।” “কোথায় পাওয়া বাইবে 1” “আপনাব 
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উদ্যানেই বনু মর্কট আছে।” রাজী অমলি আদেশ দিলেন, 'উষ্ভানের মর্কটগুলা৷ মারিয়া 
বন! সংগ্রহ কর। তখন ভীরন্দাজের! গিয়া সেই গঞ্চণভ কগিকে শরবিদ্ধ করিয়া! মারিল। 
কেবল যে কটা! সকলের বড় ছিল, সেইটা পলাইবাঁর সময়ে শরাহত হইয়্াও সেখানে গড়ি 
গেন নাঃ দে বোধিমবের বাঁনস্থানে গিয়া পড়িন। বোঁধিসদ্বের অন্ুচরের! দেখিল, নে তাহা" 
দেবই বাদস্থানে আদিম শরিঘাছে। তাহারা! গিয়। বোধিসন্বকে পাঁনাহিগ, “অমুক কপি শবাহিত 
হই বরিয্নাছে। বোধিসত্ব সেখানে গিগ্না কপিগণগধো আমন গ্রহণ কন্জিণেল এবং গণিতের 
যেরণ উপদেশ দেন দেই ভাবে বলিলেন, দ্যাীব! পত্রগ্থানে বান কবে, ভাহার! এইন্ণেই 
বিনা গ্রা্থ হর” কপিদিগকে উপদেশ দিবার সময়ে যৌধিমণ্ড এই গাথাগুমি ববিমেনঃ-. 

আছে যথা শত্রপ্ন, বুদ্ধিদান্ চি থান হত্রেন হরিযা সেট হ্বানে। 
এক কিংবা ছুই রানি, ঘটবে ইহার মধ্যে বিপত্তি বন্তর নিধনে । 

/ মঘুচেত! যেইভ্ুল, হর মে গরম অত অনুচরগণর নিজের? 
এফ ঝাননের গেড় নাত্যমি অন্বাতিস্থান নাশ হে যনে বুখর। 
নির্বোধ, গণিতণ্রন্য হেল্হাম়ত চনে যি, অবহেমি পতিতের ফখা, 

স্বডানব্যা। অবিগঘে ঘটিমে ভাথার ভাগো, যৃখপতি ঘাঁদরের বধা॥ 

থাকে খদি দেহে ফা মূর্থের, তাহেকি ফন? অক্ষ দে যুখের থে; 
দীগফ তিতির বথা 4 জ্ঞাতির অহিতফানী, বিগদে দে দেন গোতিগনে। 

কিছু ধীর, বমবান, অধিনেতা যমি হন, দত ভিনি ঘুধের রদণে 
জঁভিবন্দু হিতকাযী বিগাজের্নতিনি ভবে ক্র বধা ভিদাভবনে। 

ঘিদযায়। বু্তিভে, দাগে অনন্ত যেই লব, ধন্য দেই পুরুযগ্রষয় ? 

জাত্মহিত, গয়হিজ উভই সম্পাদন হয় তার ফাধো দিরন্তর়। 

দেখ অং ভাবি দলে, বিদ্যাবু্িগালধনে ধনী ভুমি হইয়াং ক; 
ভার গয়ে হও গিয়া গণের দুদক, মিংবা এফাঝ প্রনরলাধর্মনত। 

বোধিদত্ব কপিরাজ হইয়াও এট্বগে বিনয় পিটকের কথা বলিলেন। 

[ মমযধান-্তধন দেরণত্ত ছিল মেই অহাধ্য ফণি, দেবদতের অনুচরেরা। ছিটে সেই সির অনুচর এবং আমি 
ছিলাম সেই পর্ডিত ফগিরাদ।] 
টিপতে (অপয়ীমিভকারব, ৯) মেখা যায় বাঁররবসার অথুদিগেয বছিদাহনোধ অর্থনিভ হয, 

লোবের এই বি্বান ছিনঃ--'কপীনাং দেদমা। যোধো যছিাহসমুড্তব জানাং নাণমভ্যেতি তমঃ দুটানিরে যয? 

এই তাডক ১ম খণ্ডের কাক জাতবের (১৪) রূপার , গ্রতেদের অধ শেধোভ জাডবে কাপির 

পরিবর্তে কাক পাত্ররূণে বর্ধিত হইয়াছে? 
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মাঘ দেডবনে অবস্থিভিডালে যকত্রন্জার সম্বঘে এই ফথ| বিয়হিজেল। আ্রদোকই নিতা, ধর, 
দীঘড, অ্পরিবর্তনলীগ । ব্রদ্ধদোক হইভে লোঁঘাতয়ে গলদ, ঘা নির্বাণনাঘক ফোন পদার্থ নহি, যযের 
এইক্সগ মিখ্যাদৃতি অন্িঘছিল। 

* দীপক ভিন্ভিরসদিতীয খণ্ডের ১২*ম পুের এবং তৃতীয় থণ্ডের ০১৭ পৃষ্ঠের পাদটাহা অ্টন্য। 
1 বৌতযতে ত্রঙ্গীরা দেবভানিণের গেছ উচগ্ালীর বত) ভাহায় মর্বাবিধকামনাবন্রিত এযং শীতাতগ 

গ্রভৃভি ভৌভিয ঘুঃথের জভীত। ভ্রনপগণ ১*টা গ্রপরদ্ধজোফে এযং %ট অবগত্রদ্দলোকে খাম করেন 
(খণ্ডের ২০৫ পুটেক টীকা অক্টব্য)। মহাত্ঙ্ষা ( ব ব্রক্মী মহাম্পতি ) ইহাদের গাজা | বৌন্ধদছে বি 
বন্থ চত্রঘাযের মমটি। এতি চক্রযালে একজন গহীন আছেন ॥ 
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বত পূর্বের এক চনে ধ্যানপরাঃণ ছিলেন বগি বৃহত্যন-দাম দশশ বপরহ্ধনোফে জন্মথহণ ফরিজা- 

ছিরেন। মেখানে পঞ্চশত কাপরিয়াণ আয়ু ভোগ করিয়া ভিনি ওভৃত্মনামক নবম বগত্রবগোক প্রাণ্ড হন। 

অভগহ চতুি কল্প আঘুঃ অভিবাহিত করিম তিনি আভায ব্রদানোকে গমন কয়েদ। আভীসবর শ্রদাগোকে 

আলুগরিমাণ অষট ঘল দা। কিন্ত এখানে জবছিভি ঘরিষার বসেই বধের এই মিথাুতি অয্মো। তিনি যে 

উর্দু বদ্ধলোফ হইভে ছা হইগছিদেন এযং আজান হক্ষজোকে জ্গ্রহণ কঙ্িাছিনেন। ইহা ভিনি ভুমি 

গিযছিযেন। এই গুইটা ঘিষয প্রত্ণ ছিল ন1 ঘলিয়াই ভিযি উক্ত ভ্রমে গতিত ছুইাছিনেদ। গহীন ঘকেরা 

মনোভাঁৰ বুঝিতে গ|ঝিলেদ। এবং ঘনধান্ পুবষ যেমন অধনীনাদে আহুফিত বাহ প্রমায়িত ধরে, ফিংঝ। 

্রমারিত ঘা আঁকুষিড কয়ে, নেইফণে জেতঘন হইডে অন্রাহ্ত হইয়া উক্ত বরন্নোষে আবিভূতি হইলেন। 

ভাহাকে বেফিঘ! বধ ঘাগভযন উ্চারণগু্ক বমিদের, *আমিভে আজ হউফ, মারিষ। জাগি বছদিন 

এখানে জামিবার হুযিধা গ্রহণ হবেন লাই ॥ এ ধাধ নিভা, ফব, শাখভ। ইবাই ফৈধম্য ধাম, ইহীর পরিবর্তন 

নই, ইহা আদি গাই, অবনতি দাই, ধাং নাই। টুথ অবস্থার প্রাণ্ড হা না, গুলরৎগনও হ়না। এই 

দোঁক-থানতিই নির্বাণ ঃ ইহ অপেক্ষা উদর ফোন গতি নাই” ট্হা শুনিয়! ভগ্বাদ্ বে ধদিখেন, প্ৰফ 

রা দেখিডেছি অধিত্া আচ্ছা হইয়াছেন। খন ভিদি অনিতয্ে নিভা বলিডেছেন...ইত্যানি। শদানোক 

আবি সপে! উৎতৃষ্টতগ্ন গতি থাকিলেও যখন ভিনি ইহাঁকেই গরধা গুডি বলিতেছেন, তখন দিচ্িত 

তিনি অধিছায় জাছন্ন হইগাছেদ।” ইহ শুনিজা বব ভাবিলেন, 'এই থাজি “ভু ইহ! বষিডেছ, তুমি ইহ! 

বলিতে খলিয়া অনুধাবনগূর্বধ আগাফে যাতিথ্য্ত করিয়া তুদিক্জাছেন।' যেদন ফোন দুর্গ চোর ছুই চারি 

খাঁর প্রহার পাইলে, "আমি ফি একাই গের? অমূফ চো অমুক চোর* বছিয়া মত্ত দৃ্গীফে ধরাই দে, 

মেইফণ বকপ্রদীও ভগ্হানেয প্রপ্সে ভীত হইলেন এবং ব্র্ধলোফের দিতাঙা-সদ্ববে আ্ভ অনেফেও যে ওাছায় 

মহিত একমত, ইহা বুঝাইবায় জন প্রথম গাঁথ। বদিলেন ১ 

ছিমণ্ততি বর্ষা মৌনা। অজাত, অমর, পুরা, ডেই হই লে ঈখয়। 
গম গু্জার ধাম এই নিভ্ত গান এর চেয়ে উর্ঘে বিছু নাই বিদাদান- 
খয়প পেন অন্য সন্ত শ্রভ দর মঘমেই ডায মোর মদে একমড | 

ই গুনিষ ঘাস্তা দ্বিভীর গাথ। ঘমিদেন +-- 
আঃ তব অলপ হেথা, দীর্ঘ কিচু ময়; দীর্ঘ ওযু ভাধ ঘেন ওয়ে, মহাশয়? 
কৌটিযকাল * তথ জন্ন জন্াতয়ে ঘটেছে বা, সব আছে আমার অন্তয়ে। 

তথন ব তৃতীয় গাথ। বলিলেন ২ 

ঘআামি ও অপরারশী, গুদ গগধন, জগ্মময়াশোকাতীত আছি ব্ধাযান। 
বত, শীল পুীযাদে কি করেছি কবে, লানিয়! এখন তাহা কি ঘা ফন হযে? 
তথাপি আযার পচ্ছে ধদি জানিবার থকে বিচু, বল তাহা, শুনি একধায়। 

ভখন গান ঘফের অতীত জীষনসমূহের বৃত্ত দুঝাইবার জনা চারিটী গাথা বলিগেন ৫» 

ব্হদে।কে মরুদেশে নিঘাঘ-পীড়নে 
খিগামায় হগেছিন ওঠাগভ গা) 

,  ভ্রডদীনবান, ভূমি, কতই যতনে 
রক্ষিমা মে নয জীযে করি বারি দা! 
এখনও গ্চরি আমি নেই পুণাখা, 
নি অবমানে লোকে শ্মানে শপ থা 

হহাথণ শ্রীম নুঠি। ধলী করি লয়ে লইয়! যাইভেছিল পুরাঁফাঁণে বে, 
এবি হৃদে ছিল! তুমি ব্রতশীলবাঁন, করিল! কপার বশে আর্তগণে আাণ। 
এখনও মমি আনি সেই পুণাকথা, দিহাহে অহুদ্ লোকে শ্বনে হু বখ]। 
১১ 

« মূলে দত "নহম্দানং নিরকাদানং, আছে ১এক পিঠে ৬৩টী মূলা বগাইঘে বে শংখা! হয় ভাহার নাম 
নিরব । ইহার শত লহত্রে এক অহহ॥ এই সকণ সংখা সামাল গণিতবেত|দিখের ধারণাহীভ। 



২০৩৬ মস্ত নিপাত। 

নাগরাজ নিষ্ঠুর মনুযাবধ তরে যখন ধরিন নৌকা গল্পার উপরে, 
নিজবলে অভিভূত করিয়া তাহায় উদ্ধার্িদ! বিপন্নেরে তুমি, সহাশয়। 
এখনও দ্বরি আমি সেই পুণ্যকথা, নি্া-অবসানে লোকে খরে স্ব যথা 

ছিলাম তোঘার শিষ্য আঁমি পুরাকানে, কল এই নামে োরে ভ।বিত নফলে। 
অপার ভোমার পরা, ব্রতশীলাচার সমস্ত পরিজ্ঞাভ আছিল আমার। 
এখনও গ্যি আমি তষ্ পুণাকথা, নিদরাণ্ে প্রবুজ লোকে স্বরে হ্বগ্ু বথ]।% 

পার কথায় বকের নিজকৃতকর্ণ স্মরণ হইল এবং তিনি শান্তার স্বতি করিয়। অবিশিষ্ট গাধাটা বছিরেদঃ - 
যেএ্রন্সে আমি যে কাধ্য করেছি ধাধন,। প্রজ্ঞাযরে ধব ভব হয়েছে দ্বারণ। 
বদ্ধ তুমি, সব জান , তব অগ্নো চর কিছু মাত্র নাই এই বিথের ভিতর। 
অভ্ান্ছবন দেহচ্ছট! সে হেতু তোমায় উদ্ভাসিত করিয়াছে ধাম আতাস্বর। 

শান্ত এইবগে নিজের বুদ্ধপ্তগ বিজ্ঞাপনপূর্বাক ধর্মদেশন। ও সত্যদমূহ ব্যাধ্য৷ করিলেন। তাহা শুনি 
19 মহল হক্ধার চিত্ত মানি ও পাপচিন্ত। হইতে বিণুক্ক হইল। এইরূগে তগবান্ বহু ব্রদ্ধার আস্রঃম্ববগ হই 
ব্রদীলোক হইতে জেতবনে ফিরিয়! আদিলেদ এবং উত্তরণে ধর্মাদেশনা করি! জাতকের সমবধান করিলেন। 

[নমঘথান গথন কেণষ ভাগ ছিলেন নেই বফক্রর্গ এবং আমি ছিলাম দেই মাণধক ]। 

$ টাকাকার এই গাথাচতুইয মধ্বদ্ধে নিলিধিত প্রাচীন ফথাগুলি দিয়াছেন £-_ 

(১ খবত্রঙ্গ! কোন গাটীন কল্পে ভগথ্বী ছিলেন। তিনি মবজাস্তাগ়ে অবস্থিতি ফরিয়া খপ্রাদীকে 
অগপান করাইডেন। একদা! এক বাধবাহ পধ্ণত শকটপহ এ কাণ্তারে প্রবেদ করিয়াছিল? ভাহার অনুচরগণ 
গিগজান্ত হইয়। গাতদিন ছুটাছুটি করে। সে জন্য ভাহাগের ইন্ষন ফুরাইয়া যায়, তাহার! অনাহারে ও 
গিপাসায় প্রাণের আপ| ছাড়িয। দেয়। তগম্বী ধ্যানবলে তাহ।দের ছুরবস্থা আঁনিতে গারেন। তিনি ভখন ঝঙ্গিবলে 
গঞ্গামোতকে সার্থঝহদিগের নিকটে প্রেরণ করেন এখং মরদেখে এক বন হাঃ করিয়া! মনুধয ও গোঁদিগের ৭ জীধন 
গার উপাম করিয়। দেন। 

(২) বকর্র্া! একজগে তপনী হইয়া এনি নামে এক দদীর তীরে কোন প্রতান্তগ্রমের নািধানে বাদ করিতেন। 
একদ| কতিগঞ্ন দস্া পূর্ব হইছে অবতরণপুর্বক এ গ্রাম লুঠল করে এবং গ্াসবানীধিগকে খন্দী হরির লই! 
ঘার়। পথে তাহার! কয়েকজন প্রহরী রাধির। অপ্রপাকের জনা এক পর্বতগুহায় গ্রবেণ বরে। এদিকে 
তগম্বী গোমহিয, বাঁশববৃদ্ধ গ্রভূতিদিগের আর্তনাদ শুনিতে গান এবং ততণীৎ শুদিবনে চতুরদিশী' মেনা সৃষ্টি 
করিয়। রণভেরী বাঁজাইভে যাজাইতে দহ্্যরিগের অভিমুখে যাত্রা করেন। দছার। থে সন্দু গ্রহরী রাখিয। 
গিগ্ছিল, তাহারা ছুটিয়া গুহায় খিয। এই নংবাদ দেয়া দহ্যরা ভাবিযাছিল, স্বাজা আমিতেছেনঃ তাহার 
সে যুদ্ব কর| বিফল। তাহার! মসন্ত লু্িভ অব্য ও বন্দী ফেলিয়। আহার না করিগাই মেই স্থান হইতে 
গনায়ন করে। 

(৩) কোন প্রাচীনকালে বররন গ্জাতীরে তপন্ত! করিতেন। তখন লোকে ছুই তিনধান! দীকা 
যুড়িয়। উহার উপরে পু্পমণপ প্রত্তত করিত এবং উহীতে আরোহণ করিয়। পান ভোজন করিতে 
করিতে আত্মীয়খ্জনের গৃছে যাইত। ভাহারা পীতাবশিষ্ট হর! ও ভুক্তাবিষ্ট অন্মাংসাদি গায় ফেদিয়া 
দিত। ইহারা মন্তকোগরি উচ্ছিট নিক্ষেপ করিতেছে ইহা! ভাবিয়। গঙ্গাগর্ভন্থ লাগুরাজ খড় জুদ্ধ হইলেন, 
'এখনই ইহাদিগ্রকে নিমজ্জিত করিব এই অভিপ্রায়ে এক বিশাল দ্রে।ণির ন্যার় দেহধারণপূর্বাক জলতেদ 
ফরিয়! উিত হইলেন এবং ফণ বিস্তার করিয়া! তাহাদের অভিমুখে চলিলেন। ভীহাকে দেখিয়। আরোহীর 
প্রাণভয়ে অর্ভনাদ বরিয উঠিল! ইহা! শুনিয়! তগন্বী ততগ্পণাৎ এগর্দবিগ্রহ ধারণপুর্বক মেখানে উপস্থিত 
হইলেন এবং ডাহাকে দেখিবামাত্র নাঁগরাজ প্রাপূভয়ে পলায়ন কমিলেন। 

(৪) কলের বথ। বর্তমান খণ্ডের কেশবল্গীতকে (৩৪৬) বম! হইয়াছে। অতএব তাহার পনর 
নিয়াবলাক। 



৪০৬--গাজ্াল-জাভক্। 

[বাছ। জেওধনে অধহিভিফালে ভৈষজ্য-নকর-পিক্ষাপদদন্দে « এই ফথা বলিয়াছিলেন। ইহার থুতাৎপন্ন 
বন্ধ হঁদগুহ নগরে ঘটগাছিল। ঘখন জামুগান্ পিলিন্দিক বস উদ্যানগালফের 1 পরিজনবর্গকে মুক্ত করিবার 
নর কদডব্নে থিঠা খাঁদ্ধ মে সগন্ত প্রাগাদ হ্বর্ময় করিয়াছিলেন, তখন লোকে অভিমত বত হইয়। সেই 
ছবিকে পকতৈষজ্য উপহার দিগাছিল। ছবির দে সমস্ত ভিগুণতধকে দান করেন। ভিক্ষু্ণণ এককালে 

বহতৈষগ্য গাইয়া, যে যেমন পারিলেন, কেছ হাঁড়িতে, কেহ ঘটে, কেহ খলিতে পৃরিয়। হিস দিলেন। ইহা 
দেখিয় মোফে বিরজ্ত ছইয়! বগিতে লীগিপ, প্শ্রমণেরা অভিলোতী। ইহার! ঘরের ভিভর ভৈযজ্য সঞ্চয় 

করিয়। বাখিভেছে।” এই নৃতাপ্ত আ্তার কর্দগোচর হইলে ভিন নিয্ন করিলেন দে, কোন গীড়িত ভি্ষুর অন্ত 
জৈষজ্য [আনীত হইলে ড1হাসাত দিনের মধ্যে বাবহীর করিতে হইবে।] অনস্তর ডিনি ভি্ুদিগকে থলিলেন, 
শ্যধন বুদ্ধের আবির্ভীব হয় নাই, ভখন গণডিতেবা, অন্য শাসনে গ্রতজ্যা গ্রহণ করিস এবং গঞকশীলষাত রছ্ছা 
করিয়াও সংয়ের বিরৌধী ছিলেন,-"যাহারা বণ ও পর্ধরা মাগ্র রদিগের জন্য মধয় দরিয়া বাধিয়। ছিল, 
তাহাদিগকে তিরঙ্কার ষরিক্াহিবেল। তোমর[ কিন্ত এগ শির্ধণপ্র€ শাসনে প্রবেশ করিও দ্বিতীয়, এমদ 

কি তৃতীয় দিনের চর ধা সঞ্চ করিতেছ।* অনন্তর ভিবি সেই অভীত বথ! আরন্ত করিজেন ১-] 

গুজীকালে বোধিমত গাার্খাজের পুর্রৰপে অন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পিতার 
মৃত্যুর গৰ বাজে এ্রতিিত হই যথাধর্ রাজ্যথাদল কবিতেন। তখন মধ্যদেশে বিদেহ 
খাঁজ্যে বিদেহ নায়ে এক রাজা ছিনেন। ধদিও এই উভয় রাতার পরস্পর দেখ! গুন] হয় নাই, 
তথাণি তাহাদের মধ্যে বন্ধুত্ব জন্মিয়াছিন এবং একে অপবকে খপপূ্ণকূণে বিহাদ করিতেন। 
তৎকানে দৌকেব দীর্ঘাবুঃ ছিল। তাহীবা ত্রিখ হাজাব বদর ঝাঁটিভ। 

% মহীবর্গ ৬১৫, ১৭। ভৈঘলা বলিলে, এখানে ঘৃভ, নবনীত, যধূ ডৈন ও ওল, এই গঞদ্রথ্য বুঝিতে 
হষ্টযে। প্যানি পন তালি গরিলানানং ভিকৃধুনং পটিণায়নীয়ানি তেসজ্জানি, মেবাধীদং সামী নবনীওং ভেলং 
মধু ফণিতং তালি পটিগৃগহেতা লততাহপরয়ং সম্িধিক1রকং গরিভূগ্িতব্যানি। তং অভিভাষরতে! নিদ্সগৃণিয়ং। 
ভিৎাও (পান্তা) 

1 “আরিফ” শবে জাদৌ। “্উদ/নগাধ* অর্থবাচক হইলেও এখানে প্ভৃভ) অর্থে বাবহত হইয়াছে। 
গিলিসিয় বচ্ছ (পিজিনিক বংস)-নদ্বতে মহাবর্ে এইরগ দেখা ঝায় ২--ভিনি এফদ। এবটা| গুহায় খান ফরিবায় 
অভিগ্রায়ে নিনেই উদ্থী থরিকার ক্ররিতেছিলেন॥ এই সসরে বিষ্বিসার মেথানে উপহিত হল এবং তাহার 
সাহায়ার্থ একজন ভৃতা দিবার প্রত্ত(ব করেন। বৃদ্ধদেবের অনুমতি লইয়। গিলিন্দিক বম দাজীর এই ছান গ্রহণ 
বরিতে সণ্ভ হইলেন? কিন্তু রাজা এবথ! ভূলিয়া গেলেন । অনস্তর গঞচপত দিন ভতীত হইলে রাজ] যখন 
নিজের প্রতিশ্রুতি গ্যণ করিলেন, তখন অনুতপ্ত হইয়! থিলিদিক বৎমের নিকট পঞ্চদত ভৃত্য পাঠাই দিলেন 
এবং ভাহাদের বানের জগ একখানি গ্রাম দান করিলেন। এই গ্রাঙের নাম হইল আামিক প্রান বা পিণিল্দিক 
শ্রাম। গিপিনিক ত্য ও গ্রানে ভি্মাচায় ঘাইতেন। তিনি একদিন খিয। দেধিলেন, মে উৎদয হইতেছে 
ঝানকয।লিকারা গগাগা।দি পরিয়। আনে বেড়াইভেছে, কেবল এব দরিজ্রের কন] মাল্যাদি আগরণ না পাইয়! 
কান্ভেছে।” "ভামি তোমাকে আভবণ দিতেছি বলিয়া পিলিলেক বতন ভাহার এলে একট। খড় বিড় পরাইম। 
দিলেন এবং ভীহার খঘিবলে উহ! অণূর্বব হেসহারে গরিণও হল। খিশ্বার ওনিলেন, এ খালিক? শলে বে 
হাঁ আছে, তাহা গৃহেও মেদগ হাথ দেখ যায় ন]। তিনি স্থির করিবেন, উহা অপকভ ব্ত। এরম তিনি 
ঝাঁদিকা ও ভাহার খভ। গিত। প্রভৃতিকে বনী হয়ি।জইপ থেসেন। এই কথা শুনিয। পিলিটিফ বৎস 
মঅভবনে শদন করিলেন? তাহার ওভাবে পাভবন ততণ।ৎ হেলনয় হছইল। বিদিঘর নিতে ভন যুখিয! 
আরামিক পঠিদদবর্গকে মুক্তি দিলেন। 

গিমিনিক বন আবসতীবামী এক প্রান্ণ দুলে জন্পগ্রহণ ফরিগাছিলেন। ভীহার খিল মথন্ধে আর এফটী 
অচমিভ শন এই :-একা। ভিনি ভিন যাবার সয়ে দেখিঝেন। একটা লো এন খুড়ি গি্লি মাথায় 
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একদা গান্ধাবরাজ পৌ্দমানীর পোষধ দিবলে শীল গ্রহণ করিয়া ৬ মহাতনে স্থবিনানত 
উৎরুষ্ট পর্যান্তে আমীন হইগ্া উন্মুক্ত বাতায়নপথে প্রাটীদিকে দৃষ্িগাতপূর্বাক অমাতাদিগের 
সহিত ধর্মকথা কহিতেছিলেন, এমন সময়ে, যে পূর্ণচন্র লমন্ত নভোমওদবাগী হইবে 
মনে হইতেছির, তাহাকে রাহ আদিয়া গ্রাদ কবিল। অমনি চন্ত্ের প্রভা অন্তরহিত হইগ 
অনাত্যেব! চন্ত্রমণ্ুল দেখিতে না পাইয়। বাঞজাকে বলিলেন, *চন্ত্র বাছগরস্ত হইয়াছে” নাক] 
চন্দ্রে দিকে অবলোকন কবিয়া ভাবিলেন, “এই চন্দ্র আগন্তক উপরেশে নিপ্রত হইয়াছে) 
আমার পক্ষে এই বাজানুচবগণও উপরেশ) রাহগরস্ত চন্দ্রের ন্যায় আমিও যদি নিশ্রত হই, 
তাহা হইলে ভাল হইবে না। অতএব আমি রাজ্য ত্যাগ বিয়া নির্মনগগনতলবিহারী 
চন্রেব সয় প্রত্রজ্যাবলঘন করিব। অন্যকে উপদেশ দিয়া আমাব কিলাভ1? আমি নিকষ 

ও গ্রজাগণে অনাসজ হইয়া এখন অবধি নিজেকেই উপদেশ দিব। ইহাই আমার কর্তব্য 
ইহা বিবেচনা! কবিয়৷ তিনি অমাত্যদিগেব হত্তে রাজ্য গ্ান্ত করিয়া বলিলেন, "আপনাদের 
যাহা ইচ্ছা! হব করিবেগ”। এইবপে তিনি কা্মীর ও গান্ধাৰ এই উভয় রাজ্যের 
আধিপত্য ত্যাগ করিয়া! খধিগ্রবজ্যা। গ্রহণ করিলেন এবং ধ্যানাভিজ্ঞা লাভ বিমা 
হিমবন্তপ্রদেশে ধ্যাননখ ভোগ করিতে লাঁগিলেন। 

এদিকে বিদেহবাঁজ বণিকৃদ্দিগকে জিজ্ঞান! কবিলেন, “আমার বন্ধু স্থুথে আছেন ড1” 
বণিকের! ভাহাকে গান্ধাববাঁজেব প্রবজ্যাগ্রহণ বৃত্তান্ত জানাইল। তাহী গুনিয় তিনি ভাঁবিলেন, 
আযাব বন্ধু যখন প্রত্রাজক হইয়াছেন, তখন আমিই বা রাজ্য দিয়া! কি কবিব? তিনি সধুযৌন্ধন- 
বিসতীর্ঘ নিথিনা নগবী, তিনি শত যোজনব্যাপী বিদেহ রাজ্য, যোড়ণ নহশর গ্রাম, পরিপূর্ণ 
ধনভাগার্দমূহ এবং যোড়ণ সহ নর্তকী পরিত্যাগপূর্ববক, পুক্রকন্ঠাদিব কথা মন হইতে 
দুরীভূত করিয়া হিমবন্ত গ্রদেশে গ্রবেপ করিলেন এবং সেখানে প্ররজ্যাগ্রহণানত্তব ফলাহারী 
হইয়| প্রণান্তভাবে বাঁৰ করিতে লাগিলেন। বিদেহেব ভাপন গান্ধাবেব তাগমেব হিত দেখা 
কবিতেন। একদা পুর্ণিদা তিথিতে তাঁহারা বৃক্ষমূলে বদির ধর্মকথা বলিতেছেন, এমন সময়ে 
গগনতলে বিরাজমান চন্্র বানুকর্তৃক গ্রস্ত হইল। চন্দ্রের প্রভা নষ্ট হুইল কেন, ইহা জানিবা 
জন্য বিদেহ তাপস উর্দদিকে দৃষ্টিপাত করির! দেখিলেন, চন্তগ্রহণ হইয়াছে। তিনি জিভ্ঞামা 
করিলেন, “আচার্য্য, কে এই চন্ত্রকে গ্রাস করিয়! প্রভাহীন কবিয়াছে?” গান্থীৰ তাঁগন 
বলিলেন, অন্তেবাসিক, ইহাব লাম বাহু। এই রাছই চক্েব একঘান্র উৎগীড়ক । এ চন্ত্রকে 
গ্রভা বিকিরণ করিতে দেয় না। আমি রাহুগ্রস্ত চন্দ্রমগুল দেখিয়া ভাবিনাছিলাম, £এই গরিউদ্ধ 
চক্্রমল আগন্তক উৎপীড়ক দারা গ্রভাহীন হইয়াছে; বাজ্যও আমাব পক্ষে উৎগীড়ক। 
অতএব রাহু যেমন চন্্রকে নিশ্ুভ করিল, রাজ্য সেইরূপে আমাকে নিশ্রভ করিবাব পূর্বেই 
আমি প্রতরজ্যা গ্রহণ করিব এইরূপে বাছুগৃহীত চন্তরকে আমি আঁমার আগন্বন 
করিলাম এব: মহাঁবাজ্য পরিত্যাগ কিয়া গ্ররজ্যা লইলাম।” "আচার্য, তাহা! হইলে বুঝিনাম, 
আপনি গান্ধাববাজ।” হা, আমি গান্ধারের রাজা! ছিলাম।* “আচার্য, আমিও মিথিলা 

লইয়। যাইতেছে । পিলিন্দিক জিজ্ঞাদিলেন, “ভোর খুঁড়িতে কি আছে রে?” লোকটা বিরক্ত হয়| উত্তর 
দিল, “ইন্দুরের বিঠা।' অনন্তর মে কিরৎক্ষণ পরে দেখে পিপ্ননিগুলি যুসিকবিষার পরিণত হইয়াছে। ইহার গল্প 
দনেঝুড়ি লইয! আবার পিনিশ্িকের নিকটে থেল এবং তিনি উহাতে কি আছে জিজ্ঞামা করিবে, উত্তর দিত, 
পিপ্পলি আছে।” তথন (সেই মুষিকবিষ| আধার প্রিগ্লমিভে পরিণত হইল ! 

» অর্থাৎ তিনি পঞপীল রুক্ষ করিবেন এই সর করিয়!। 
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বাঁজ্যের বিদেহ নগবস্থ বিদেহ নামক বাঁজা। আমাদের পরম্পরের মনে দেখা না হইলেও 
বনুত্ব জন্িয়াছিল নয় কি?” "আপনি কি দেখিয়! প্রবরজ্যাগ্রহণের সঙ্কল্প কবিষাঁছিলেন ? 
“আমি গুনিলাম, আপনি গ্রবরজ্যা লইয়্াছেন এবং ভাবিলাঁম, গব্রজ্যাব গুণ দেখিয়াই আপনি 
গরবরাজক হইয়াছেন। সেইজন্য আপনাকেই আমাৰ আলম্বন মনে করিয়া! আমি বাল্য 
ছাড়া! প্রাক হইয্াছি।” অতঃপব তাপদবর্র পবস্পবেব সংসর্গে অতীব স্জীতভাবে 
ফলাহারে জীবন যাপন কবিতে লাগিলেন। 

এইরূপে হিমবন্তপ্রদেশে দীর্ঘকাল যাঁপন করিয়া তীহাঁরা একদা লবণ ও অগ্লসেবনার্থ 

হিমালয় হইতে অবতবপুর্ববক কোন গ্রতান্ত গ্রামে উপস্থিত হইলেন। গ্রামের লোকে 
তাহাদের সাধুজনোচিত চালচলন দেখিয়া প্রসন্ন হইল, তীহাদিগকে ভিক্ষা দিল, তীহার! সেখানে 
অবস্থিতি কবিবেন এই অর্গীকার করাইয়া! অবণামধ্যে বাত্রিযাপনেৰ স্থানাদি নির্শাণপূর্বক 
ভীহাদিগকে বাস করাইল এবং তাঁহাদের ভোজলার্থ পথপার্থে এক উদকন্ধুলতস্থানে 
গৃহ নি্মা করিয়া! দিল। তাহাব! প্রতান্তগ্রামে ভিঙ্ষাচ্ধ্যা কবিয়া এই পর্ণশালায় উপবেধন 
করিতেন এবং ভোজনান্ডে বাসস্থানে চলিয়া যাইতেন। লোকে তাহাদিগকে আহীর্যয বন্ত 
দিবাব কালে কোন দ্দিন পাঁতীয় লবণ দিত, কোন দিন বা লবণহীন খাই দিত। তাহারা 
একদিন একটা পাতার ঠোক্গা় অনেক লবণ দিয়াছিল। বিদ্বেহতাঁগন উহা! লইস্ভা বোধি- 
মন্ত্রের তভোজনকালে তীহাকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে লবণ দিলেন, নিজেও উপযুক্ত পবিমাণে 
লইলেন, এবং থে দিন লবণ পাওয়া যাইবে না, দে দিন কাজে লাগিবে ভাবিযা অবশিষ্ট গব্ণ 
ঠোঁার ঝান্ধিলেন ও ঘাসের আঁটির মধ্যে রাখিয়া দিলেন। 

অতঃপর একদিন ভীহাদেব অলবণ আহাঁব ভুটিল। বিদেহতাঁপস গান্ধারতাপমকে ভিক্ষা 
তাঁজন দিয়া ঘাসের আঁটিব ভিতব হইতে লবণ আঁনিলেন, এবং বলিলেন, “আঁচ, লবণ 
গরহদ করুণ» গান্ধাব-তাপন বলিলেন, “আজ ত লোকে লবণ দেয় নাই। ভুমি লবণ কোথায় 
গাইলে?” “আচার্ধা, পূর্বে একদিন লোকে গ্রচুর লবণ দিয়াছিল। যে দিন লবণ পাওয়া 
যাইবে না, মে দিন কাঁজে লাগিবে বলিয়্। আমি উদ্বৃত্ত লবণ রাখিয়া দিগ্লাছিলাম।” বোধিসন্ব 
তাঁহাকে তন! করিয়া কহিলেন, নির্বোধ, তুমি ত্রিশতযোজনব্যাগী বিদেহ রাজ্য ত্যাগ 
করিয় প্রজা লইয়াছ এবং অকিঞ্চনভাব প্রাপ্ত হইয়াছ; এখন আবাব তোমার লবথেব 
দানায় তৃষা! জন্মিযাছে 1” অনস্তর তীহাকে উপদেশ দিবাব জন্ত বোধিদত্ব গ্রধম গাথা 
বলিলেন £- 

যোড়শ সহত্র গামম. ধলরত্ে পরিপূর্ণ কত শত প্রকাগ তার, 
তলিয়া হইল! এবে মহ্চয়ী আবারতুদি। ছি,ছি, তব একি ব/বহার । % 

এইরূপে ভর্খসিত হইয়া বিদেহতাপন গান্ধাব-তাঁপসের প্রতিগক্ষ হইলেন; তিনি ভতগনা 
সহ কবিতে পাঁবিলেন না । তিনি বলিলেন, "আচার্য, আপনি নিজেব দোষ দেখিতে গাঁন 
না, কেবল আমাবই দোষ দেখেন। আপনি যখন রাজ্য ছাড়িয়া গ্রত্রজ্য। লইয়াছিলেন, তখন 
স্থির কবিঘাছিলেন না কি যে অন্তকে উপদেশ দিয়! কি হইবে, নিজেকেই উপদেশ দিবেন”! 
এখন আমাকে তর্থলনা কবিতেছেন কেন বলুন ত? 

* বৈঘাবদিগের সধোও তির পঙ্গে ময় নিষিদ্ধ সী ঈপানকে মনাতন গোছামী দা বরিযাছিলেন, 
চৈতগ্য চরিতামৃতের গাঠকের! তাহা জান্ন। 

২৭ 



২১০ মপ্ত নিপাত। 

ভাভিয়। গান্ধার গান ধনরতে পরিপূর্ণ কত শত প্রকাণ্ড ভার 
শাসনবিরত হয়ে আবার শানে ইচ্ছা! ছিছি। তব একি বাবহীর?* 

ইহা শুনিয়া বোধিদন্ তৃতীয় গাথা বলিলেন $-- 
ধর্দুকথ। বলি আমি + অধর্ম দেখিলে মোর মনে হয় ঘ্বণার উদ; 
যর্দীকথ। বলিকেহা অপরের হিত তরে কভু গাহি গাঁণে লিপ্ত হয়।* 

বোধিদত্বেব কথ! শুনিয়া বিদেহতপন বলিলেন, বক্তব্য বিষয় সুম্গত হইলেও যদি তত্ব 
অপরের মনে আঘাত লাগে ও অপবেব বৌষ জন্মে, তাহ! হইলে তাহা বলা উচিত নহে। 
কেহ কু ক্ষুব দাঁঝ! মস্তক মুগ্ডন কৰিলে যেবপ কষ্ট হয, আপনাৰ অভি কঠোব বাক্যে 
আমারও সেইরূপ কই হইয়াছে। 

যে বথ| শুনিলে ছঃখ উপজে অন্তের মনে, হৌ ক তাহা অতি সারবতী, 
তথাপি তা মুখে আলা, গণিত জনের পঞ্গে। হয় ল| কি অনুচিত অতি 1?» 

তখন বৌধিমত্ত্ পঞ্চম গাথ! বলিলেন :-. 
“হে'ক্ তুদ্, অবছেলি উপদেশ দি ক্ ফেলি, ফেলে লোকে ভুষামুষটি যথ| ? 

রঃ তখ|পি বলিব আমি। প।প না স্পর্শিবে মৌরে যতক্ষণ কৰ ধর্্কথ]। 

দেখ আনন! $ যে কুম্তকাঁৰ কেবন অদদ্ধ মৃত্তিকা লইয়া কাজ কবে, আমি তাহার স্তার 
বিদ ক্ষমতা! প্রয়োগ কবিব না। আমি পুনঃ পুনঃ তিবস্কাব কবিব; যাহ! সাঁব তাহাই 
থাকিবে ।* কুস্তকার যেমন মৃৎ্পাত্রগুলিতে পুনঃ পুনঃ আঘাত কবিয়া যে গুলি আদগ্ধ তাহা 
গ্রহণ খরে না, কেবল স্ুগ্ধগুলি গ্রহণ কবে, বুদ্ধশাসনেব অগ্ুমোদিত পথে থাকিলে সেই 
রগ, পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়া ও শাঁধন করিয়া, যে সকল ব্যক্তি স্থাাগ্ঠতাওসদৃপ, কেবল 
তাহাদিগকেই গ্রহণ কৰিতে হয়। ইহা বুঝাইবাৰ জন্য বিদেহতাঁপনকে উপদেশ দিবাব সময়ে 
বোধিনত্ব আবার বলিলেন, 

গণ্ডিভের উপদেশে বুদ্ধিবিনয়্ের যদি উৎকর্ম না| হয় মংঘটন, 
দিগ্বিদিগৃজ্ঞানহীন মানুষ বিপথে চলে, বনে অন্ধ মহিষ যেসন। 

৮ আচারের শিক্ষা্তণে সুশিক্ষিত সমাচার মবিনীত আছে লোক যত 

গৃহী কি মন্যাদী-দেখি চরিত্র তাদের, অস্থে হয়ে থাকে স্থগথে চলিত। & 

ইহা শুনিয়া বিদেহতাপন বলিলেন, "আচার্য্য, আঁপনি এখন অবধি আমাকে উপদেশ 
দিবেন। আধি দ্বতাবতঃ অসহিষু বলিয়! আপনাব সহিত তর্ক কবিয়াছি, আমায় ক্ষমা! করুন।” 

* এই প্রোকের বাধ্যায় গিকাকার ধর্মপদ হইতে নিরলিখিত গাধাঘ়্ তুলিয়াছেন। 
ব্জ্য যাহা, প্রদর্শন করেল যে ম্ধীজল। . দোষ দেখি করেন ভৎসন, 
ভজ সেপঙডিতবরে£ ওুপ্তনিধি তব করে আনি তিনি করেন অর্পণ। 
হেন গুরু ভল্লে যেই কদাপি নাহয় সেই কোনরূপ পাগের ভাজন। 
দৌধ দেখি তিরম্থাও। উপদেশ দান, আর পাপ হ'তে বিনিবৃত্ত করা, 
এই ধূশ্থব পণ্ডিতের, প্রিয় তিনি ধার্টিকের £ দ্বেষে ভারে অধ।ম্িক বীর । 

1 তুং- যা কয়া সতামপ্রিরয্। 

$ বিদবেরাঞ্জ উত্তরক!লে জগ্মাস্তর লাভ করিয়া 'আনন্দ' নামে অভিহিত হইবেন, ইহ! জানিতে পারিরাটি ছেল 
বেধিগত তাহাকে আনন বলিয়া! সন্বেধন করিলেন। 

8 এই গাধার ব্যাধ্যায় টাফাকার কুদ্রকপাঠ হইতে নির়লিধিত গাথা! তুলিয়াছেন £- 
ত্রিপিটকে পারগতা। সর্ধবশিলে নিপুণত, সাবধানে শিক্ষিত বিনট 
বনের মধুরতা, এই চারিণ হয় স্দবিধ মঙ্গল আলয়। 



৪০৭--মহাকপি-নাতক। ১১ 

অনন্তর তিনি মহাঁসথকে বদন! কবিয়া ক্ষমা! প্রাপ্ত হইলেন এবং উভজ্ে নির্বিবাদে একত্র 
বাঁ কবিতে লাগিলেন। ইহার পৰ তীহাবা হিমবস্তে ফিবিয়া গেলেন; সেখানে বোধিসন্ব 
বিদেহতাপদকে কৃত পবিকর্ধম বুঝাইয়া দিলেন? বিদেহ তাহা অভ্যাম কবিয়। অভিজ্ঞা ও 
বমাপতিমমূহ প্রাপ্ত হইলেন। এই রূপে হাব! ছুই জনেই অপবিহীম-্যানবলে ব্রচ্মনো- 
পরায়ণ হইলেন। 

[বসবধান--তথন আনন্দ ছিলেন সেই বিদেহরাজ এবং আমি ছিলাম সেই গাধার) 1 

৪০৭--মহাঁকপিনজাভতিক। * 

[শান্ত! জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে জাতিজনের হিতচেষ্টা সন্ঘদধী এই কথ! বরিরাছিলেন। ইহার প্রত্যুৎপনন 
বন্ত ভদ্রশীল জাতকে (৪৬৫) বল! যাইবে। তিথুর| যখন ধর্মালভায় বলাবলি করিতেছিলেন, “দেখ ভাই, 

, নমাক্দগদ্ধ জতিগণের হিতানুষঠান করেন,” তখন শান্তা সেখানে গিয়! তাহাদের আলোচামান বিষয় জানি! 
বলিয়াছিলেন। প্ভখ/গত কেবল এ জগ্মে নহে, পূর্বেও জাতিদিগের উপকার করিয়াছিলেন।” অনন্তর তিনি 
দেই অতীত কথা বলিয়াছিলেন ১ ] 

পুরাকালে বাবাণনীবাজ ব্রহ্মদত্ের সময়ে বোধিমত্ব কপিযোনিতে জন্ম গ্রহণ কবিয়া বয়ঃ. 
প্রাপ্তির পর দীর্ঘায়ত-দেহ ও বছবলবীরধ্যমপ্পন্ন হইয়াছিলেন। তিনি অনীতিসহস্র বাঁনরেব 
অধিনেতা হইয়া! হিমিবন্তপ্রদেশে বাম কবিতেন। তখন গঙ্গাতীরে বহুশাখাপ্রশাখাসম্পয, 
সান্তা, বহুপত্রযুজ, গিরিকূটদমুন্ত একট! আমবৃক্ষ (কেহ কেহ বলেন, স্থাগ্রোধ বৃক্ষ) 
ছিল। তাহার অতি মধুর ও দিবাগন্যুক্ত রমাল ফলগুণি আয়তনে বড় বড় ঘটের মত 
হইত। একটা শাখার ফল স্থলে পড়িত? এক শীখাব ফল গঙ্গাজলে গড়িত; আর" দুই 
শাখার ফল, ইহাদের মধো, বৃদঘূলে পডিত। বোধিত্ব কপিধূথ সঙ্গে লইয়া পর বৃক্ষের ফল 
খাইবার ষময় ভাবিধাছিনেন, কোন না| কোন দিন এই বৃষ্ষেব ফল জলে গড়িলে আমাদের 
বড় বিপদ্ ঘটিতে পারে? এই জন্ত তিনি, যে শীখাটা জলেব উপর ছিল, ভাহাঁতে একটা 
ফলও বাধিতেন না; পু্পোদ্গমের সময়ে, কিংবা ফলগুলি যখন কেবল কলায়গ্রমাণ হইত, 
তখনই বানরদিগের দারা হয় ভগ্গণ কবাইতেন, নয় ছিড়িয। ফেলাইতেন। কিন্তু এত সতর্কতার 
মধোও একবার একটা ফল পিপিলিকা-নির্শিতি পত্রপুটেব অন্তবালে সহস্র বাঁনবের চু 
এড়াইয়! রহিয়া গেল? এবং বথাকানে পাকিয়া নদীতে পড়িল ও ভামিয়া চনিল। বাবাঁণসীর 
রাজা নদীব উর্ধী ও অধোঁদেশে জাল বাস্থিয়া জলক্রীডা কবিতেছিলেন। উক্ত আমর যলটা 
তামিতে ভাষিতে তঁহাব উর্ধজাঁলে আিয়া ঠেকিল। বাঁজা সমস্ত দিন জলকেলি করিয়া 
সন্ধাকালে যখন গৃহে প্রতিগমন করিবেন, তখন বৈবর্তেবা জাল তুলিতে গিরা এ ফল 
দেখিতে গাইল এবং উহ! কি ফল তাহা বুঝিতে না পাবিয়া রাজাকে দেখাইল। বালা 
জিপ্রাসা কবিলেন, “এটা কি ফল?” ভাহাবা উত্তৰ দিল, "আমবা জানি না, মহাবাজ 1” 
“কাহীব! জানে, বল ত?” “বনেচবেবা। জানিতে গাবে।” রা্রা তখনই বনেচরদিগকে ডাকা. 
ইলেন $ এবং তাহাদের নিকট জানিতে পাঁবিলেন বে উহ! আস্রকল। তখন তিনি ছুবিকা দ্বারা 
ফণটা কাঁটিনেন, অগ্রে এক টুকরা বনেচবদিগেব দ্বাব! খাওয়াইলেন এবং শেষে নিজে খাইনেন, 
অন্তপুরটাবিণীদিগকে দিলেন, অমাতাদিগকেও খাওয়ইলেন। এই আত্রফলের দিবারদে 

ক জাতকমল/-২২| ইহাতে দেবদত্ের বেন উল্লেখ নাই, _আক্রফজের পরি 'রিপকতালধল!ধিক- তরপ্রমণ হত্রোধ ফলের বধা আছে। 



২১২ মগ নিপাত 

রাঁজাব সমস্ত শরীবে অপূর্ব তৃপ্তি সঞ্চারিত হইল। তিনি রমতৃষ্গায় আকৃষ্ট হইয়া বনেচরদিগকে 
জিজ্ঞাসা কবিলেন, «এই আশরবৃক্ষ কোথায় আছে ?* তাহারা বলিল, পহিমবস্তপ্রদেশে নদী- 
তীবে।* তখন তিনি বহু নৌমংঘাটি * গ্রস্তত কবাইলেন এবং নদী উল্জাইয়া চণিলেন। 
বনেচবেবা পথ দেখাইয়া! চলিল। এইব্সপে তিনি যে কতদিন চলিয্াছিলেন, ভাহী নিশ্চিত 
বলী যায় না। যাহা হউক, ক্রমাগত যাইতে ধাইতে অবশেষে তিনি দেই স্থানে উপনীত 
হইলেন ) বনেচরেরা৷ বলিল, “মহারাজ, এ মেই বৃক্ষ” তখন বাজ! নৌকাগুলি লাগাইয়া 
বছলোকসহ পদত্রজে চলিলেন  বৃক্ষমূলে শয্য। গ্রস্তত কবাইলেন এবং মত ফল এবং নানাবিধ 
উৎকৃষ্ট রসযুকত দ্রব্য ভক্ষণ কৰিয়া| এ শয্যা শয়ন কবিলেন। তিনি চতুর্দিকে প্রহবী বাঁথিলেন 
এবং অগ্নি জালাইলেন। 

এ দিকে সমস্ত লোকে নিদ্রিত হইলে মহীত্ব নিশীথকাঁলে স্বীয় অনুচরগণমহ সেখানে 
উপস্থিত হইলেন। অপীতি সহজ বানব শাখা হইতে শীখান্তবে গিয়া আম খাইতে লাগিল। , 
ইহাতে বাঁজাব দিপ্রাপগ হইল; তিনি বাঁনবদ্দিগকে দেখিয়া লোকজনদিগকে জীগাইলেন 
এবং তীবন্দাজদিগকে ডাকাই়া আদেশ দিলেন, “যাহাতে এই ফলথাদক খানবেবা 
পলাইতে না পারে, এই ভাবে ইহাদিগকে পরিবেষ্টন কবিয়! শরবিদ্ধ কর) কলা আমের 
সহিত বানরমাংস খাইব1% তীরন্দাজের৷ “যে আভা” বণিয়। বৃক্ষটাকে বেষ্টন করিল এবং 
শরমন্ধান করিয়া ধাডাইল। ইহা দেখিয়া! বানবের! মরণভয়ে কীপিতে লাগিল ; এবং পলায়ন 
করিতে অনমর্থ হইয়। মহাঁধধেব নিকট গিয়া বলিল, পদেব, বানরের! পলায়ন করিতে 
চেষ্টা কবিলেই তাহাদিগকে শববিদ্ধ করিবে, এই অভিগ্রায়ে তীবন্দীজেবা৷ এই বৃদ্ষকে বেষ্টন 
কবিষ! রহিয়াছে; এখন আমাদের উপাঁয় কি?” মহাঁঘত্ব বলিলেন, "কোন ভন্ব নাই, আমি 
তোমাদের প্রীণবক্ষা করিতেছি 1” 

অনুচরদিগকে এইরূপে আশ্বীম দি মহীসতব, থে শাখাটা ঠিক খজুভাবে উঠছিল, 
তাহাতে আরোহণ করিলেন, যে শীঁখ! গর্গাভিমুখে গিয়াছিল তাহাব উপর গেলেন, তাঁহার 
অগ্রভাগ হইতে এক লক্ষে শতধন্থু অতিক্রমপূর্বরক গঙ্গার অপর তীরস্থ একটা গুল্মেব উপর 
পতিত হইলেন। সেখান হইতে নিয়ে অবতরণপূর্ব্ক তিনি শুন্তে কতদুব লীফাইয়। আসিয়াছেন 
তাহা অনুমান করিয়া লইলেন এবং একটা বেত্রনতার মুলচ্ছেদ কবি! ও ছাল ছাড়াইয় 
ভাবিলেন, 'এতটা! গাছে বান্ধা থাকিবে এবং এতটা শূন্তে থাকিবে। এইরূপে তিনি কেবল ছুই 
অংশের মাপ লইলেন। কিন্তু যে অংশ নিজেব কোমবে বান্ধা থাঁকিবে, তাহ! ধরিতে 
ভূলিলেন। অনন্তব তিনি বেত হইতে উক্ত দুই মাপেব পবিষাণ এক অংশ লইলেন এবং 
উহ্বার একগ্রান্ত নদীতীরস্থ একটা বৃক্ষে এবং অপবপ্রান্ত নিজেব কটিদেশে বাস্ধিয়া 
বাধুবিচ্ছিন্ন মেঘবেগে শৃন্তপথে শতধন্ু অতিক্রম করিলেন। কিন্তু নিজেব কটিদেশে যতটা 
বান্ধা ছিল, বেত কাটিবাব সময়ে তাহা ধরেন লাই বলিয়া তিনি সেই আত্মবৃক্ষের উপরে গিয়া 
পড়িতে পাবিলেন না) কেবল ছুই হস্ত দ্বারা দৃঢচবপে উহাব শাখা ধবিয়া বানরদিগকে সঙ্কেত 
দ্বারা বলিলেন, “তোমরা যত শীপ্র পার আমার পিঠের উপর দিয়া এই বেতেব সাহায্যে অপব 
পারে গিক্জ নিরাগদ্ হও 1” তখন সেই অনীতিসহশ্র বানব মহাঁসতবকে বন্দনা করিয়া ও তাহা 
নিকট ক্ষমাপ্রাপ্ত হইয়৷ অপব পারে চলিয। গেল। তখন দেবদতও বানর হইয়াছিল এবং 

পপ পপ পপ উস স্পা 

* ছুই তিন খান! নৌক! পাশাপাশি যুড়িলে তাহাকে 'নৌপংঘাটি বল! যাইতে পারে। ইহাতে নৌকা! 
মহজে ডুবিতে পারে না। 
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তাহাদেবই মধ্যে ছিল। দে ভাবিল, “এই আমার শক্রব পৃষ্ঠদেশ দেখিবাব ( অর্থাৎ তাহাকে 
বিনষ্ট করিবাব) উপযুক্ত সময়।' দে একটা উচ্চ শাখায় উঠিয়া মহাবেগে মহাসবের পৃঠো- 
পৰি গতিত হইল। ইহাঁতে মহাসত্বেব হৃৎপিণ্ড বিদীর্ঘ হইল, তিনি অতান্ত বেদনা পাইলেন। 
দেব্দত্ত তাহাকে বোনাস উন্মত্ত কবিয়া চণিয়া গেল। মহাঁসব সেখানে একাকী বহিলেন।  , 

বাঁজ। জাগির়াছিলেন। তিনি অন্থান্ত বানরদিগের ও মহাসত্বের সমস্ত কাও দেখিয়া শুইয়া ' 
শুইয়। তাঁবিতে লাগিলেন, “এই বানরধাজ তির্ধ্যগ্যোনিতে জন্মিয়াও মিজের এণকে তুচ্ছজ্ঞান 
ুর্ধধক অনুচবদিগ্েৰ আগন্নিবাবণ কবিল। অনন্তব, বাত্রি প্রভাত হইলে, তিনি মহাঁদত্বেৰ 
উগব গ্রীতিমান্ হইয়! স্থির কবিলেন, 'এই কপিবাজের প্রীণবধ কথা বিগহিত হইবে। ইহাকে 
কৌন কৌশলে নাযাইয়। সেঝ। শুশ্রষা কবিব। তিনি নৌসংঘাটি অধোগঞ্গায় সবাইয়। লইলেন, 
তদুপবি এক উচ্চ মঞ্চ বান্ধাইলেন এবং মহাঁসত্বকে তাহাব উপব আনতে আস্তে নামাইনেন। 
তিনি তাহাব পৃষ্ঠদেশ কাধায় বন্ত্র বাবা আবৃত কৰাইলেম, তাহাকে গঞ্গাজলে স্সান কবাইলেন, 
শর্বঝামিশ্রিত জল পান কবাইলেন) তীহাব বর্ধশবীব পবিদ্ধাব পবিচ্ছন্ন কবাইলেন, ভীহাকে 
সহজপাঁক তৈল মাথাইলেন, সাহাব শহ্যাব উপৰ তৈলচর্দ আন্ত কবাইলেন এবং তাহাকে 
তদুপৃবি শয়ন কবাইয়। নিজে তদপেক্ষা নিন আমনে উপবেশনপূর্বক গ্রথম গাথা বলিলেন £-_ 

সংক্রম ' নিজের দেহ করিলা ভরিতে কপিখণে ভূমি মহা বিপ্্ হইতে ! 
কি হও তা'দের তুমি, কে তাঁর! তোমার, জানিাত ঝাসন| বড় হয়েছে আমার। 

ইহা শুনিয়া বোধিস্ব বাজাকে উপদেশ দিবাৰ জন্য অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন $-_ 

বাদরযূধের রাজা আমি, অরিনাম। 
এদের রদ্ধার ভাঁর আমার উপর ; 
হয়েছিল ইহাদের বিপত্তি বিৎম। 
মতয়ে কাপিতেছিল সমস্ত বানর। 

তাই আমি এক লক্ষে হইলাম পার 
পত হুবিকূতধনুঃগ্রমাণ 1 আকাণ , 
গড়িয়। অপর পারে ঝাধিনু আমার 
কটিদেশে দূঢচবপে বেত্রলত।গণ। 

এ বৃন্দে আঁদিতে লক্ষ দিঝাম জবার, 
বেগে দুটে মেঘ যথ| বাধুর তাড়নে? 
লতা ছিল ছোট, তাই ধরিনু ইহার 
শাখ! এক ছুই হাতে আনি প্রাণুগণে। 

শখ! আর লতা ধরি একগে যখন আকাশে খুলিনু আমি, শাখা মুগগণ 
করিয়। প্রণাম দোরে, সমপৃষ্ঠৌপরি. গিয়াছে চলি+/ ছুঃথ সাগরেরে তবি। 
লতার ঘর্ধন। কিংব! আসন মরণ, ফিচুই আদার গহে ছুঃখের কারণ । 
হিলান যাদেন আনি রাজ! এতক।ল, তাদের হুখেতে হুখী হয়েছি, ভূগল। 
উগমার হুল এই, কন্েছি যে কাজ শিখ।ইতে রাজধর্দ, শুন, সহাহাজ ? 
জানী যে ভুপতি তিনি ততযতদে এত হন গ্রজাদের কল্যাণনধনে। 
চৌর, অনপদযানী। বল ও বাহন_.. সবারই উন্নতি ভার লক্ষ্য অনু্থণ! 

দ সংক্রম- (শালি নংকনাবাছনা দিকো।। 
1 ধনু -হিলা না পরাইলে ধনুকের দণ্ড যতদুর বিভ্ুভ হয় ততটা! ৪হাড-১ ধনু 



২১৪ সপ্ত নিপাত। 

মহামত্ রাজাকে এইরূপ উপদেশ দিতে দিতে প্রাণত্যাগ করিলেন । রাজা অমাত্যদিগুকে 
ডাকাইয়! বলিলেন, “আপনারা রাজোঁচিত মমারোহের সহিত এই কপিরাজের শরীরকৃত্য স্মপাদন 
ককুন।” তিনি মহিলাদিগকেও আদেশ দিলেন, “তোমরা রক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া মুক্তকেণে 
উত্া হন্তে লইয়া কপিরাজকে পরিবে্টনপূর্ববক শণীনে যাও ।» তখন অমাত্যেরা শতশকটপূর্ণ 
কাষ্ দ্বাবা চিতা সজ্জিত করিণেন, রাঁজৌচিত সমারোহের সহিত মহাঁসব্বেধ শবীবকৃত্য নির্বাহ 
করিলেন এবং ভীহাব কপান্গাস্থি লইয়। রাঁজার নিকট ফিরিয়া গেলেন। রাজ! মহাঁসন্বের 

.চিতার উপর একটা চৈত্য নিশ্মীণ করাইয়! সেখানে দীপ জালাইলেন এবং গন্ধম|লাদিদ্বার! 
প্রেত পুজা করাইলেন। অতঃপব তিনি কপালাহ্থানি সুবর্ণখচিত করাইনেন; তাহাও 
গন্ধমাল্যাদিদ্বারা অচ্চিত হইল; লোকে উহা কুস্তাগ্রে তুলিয়া রাজার অগ্রে অগ্রে যাইতে লাগিম। 
এই ভাবে সফলে বারাণমীতে ফিরিয়া গেলেন এবং মহাঁসত্বের কপালাম্ি রাজদারে রদ্দিত 
হুইল। রাঁজার আদেশে সমস্ত নগর অনম্কৃত হুইল; এবং তিনি সপ্তাহকাল এঁ অস্থির 
পুজা! কবিলেন। অনন্তর তিনি এই ধাতু ও লইয়া তদুপরি চৈত্য নির্মাণ কবাইদেন। তিনি 
বতদিন জীবিত ছিলেন, গন্ধমাঁল্যাদিদবাব৷ ইহার পুজা করিতেন এবং বোধিমত্বেব উপদেশ 
শ্মরণ কবিয়! দানাদি পুণযানুষঠটান করিতেন। এইব়ূপে যথীধর্শ রাজ্য কবিয়া তিনি স্বর্গলোক- 
গরায়ণ হইয়াছিলেন। 

কথান্ডে শান্ত! মত/সমূহ ব্যাথা! করিনেন। 

[ সমযধান--তখন আনন্দ ছিলেন মেই রাজা বুদ্ধপুবষেয ছিলেন সেই রাজার অনুচরগ্রণ এবং আম ছিমাম 
সেই কপিরাজ। ] 

ছক" নাটীর তুপজোরণে এই জীতঞটী পিলার উৎকীর্ঘ আছে। ফোদ কোন শিশুগাঠা ইংগানী পুস্তকে 
এইকগ একটা গল্পই প্রকৃত ঘটনা! বলিয়া চজিয়। আসিতেছে। 

৪০৮--কুুম্ডক্টীন্র-জাভক্চ। 

[ শাণ্ত। জেভবদে অবস্থিতি করিবার সময়ে পাপের নিএ্রহমদ্থবে এই কথ! বলিয়াছিলেন। ইহীর বর্তমান বত 
গানীয়'জীভফে (৪৫৯) বল যাইবে। তখন আবস্তীর পথশভ বন্ধু গ্রব্রজা গ্রহণ পূর্বাক, যেখানে অনাথপিগ 
কোটি হুবর্ণ দিয়া ভুমি জয় ঝরিয়াছিদেন, মেই খানে ঝাঁব করিতেছিলেন। একদিন অর্দরাত্র সময়ে ইহীদের 
মনে বাঁমটিস্বার উদ্রেক হইল। শীন্ত| রাঁতিভে তিনধার এবং দিনমানে টাঁরিবাঁর। স্ব দিনে রাঁজিতে দাবার 
আপন শিষাদ্িগের চরিত্র গধ্যবেদণ করিতেন। হত্পুতঃ কিকি গক্ষী1 যেমন তাঁহার অগডের। চমী 

গে। যেদন তাহার পুচ্ছের, মীত। যেসন ভাহার প্রিয়পুজের, এবচক্ুব্যক্তি যেমন ভাহার চচ্টুটীর রক্দীবিধান করে, 

শাঘাও নেইরপ নিজের শিষ্যিগুকে রক্ষা করিতেন এবং যখনই বুষিতেন, কাহারও মনে পাপচিদ্তার উদ্রেক 
হইন্রাছে, ভখনই নেই পাপচিস্তার নিগ্রহ করিতেন। দে দিন নিশখকালে তিনি দিবা চকষুঘার| জেওবন 

গর্যাবঘৌফন করিভেছিলেম। ভিনি উক্ত ভিক্মুদিগের পাপচিস্তা জানিতে পারিয়া ভাবিলেন, 'এই ভি্মুদিগের মনে 

বে পাপচিত্তা দেখ! দিয়াছে, ভাঁহা বৃদ্ধি হইলে ইহাদের অর্হতপ্রাপ্তির ব্যাঘাভ হইবে। অতএব এখনই ইহাদের 

পাপের নিগহ রিয়া ইহাদিগকে অরহত প্রদান করিব। তিনি গরন্ধকুটার হইতে বাহির হইয়| আনন্মকে ডাঁফিলেন। 

এবং “কোটিহ্বর্ীন স্থানে যে নফল ভিস্কু আছে তাহীদিগ্রকে সসযেত কর” ইহা। বলিয়। নিজে বুদ্ধামনে উপবিট 

হইলেন। অনদ্বর ভিনি ভিন্ুদিগকে বলিলেন, "দেখ মনে পাপ প্রবেশ করিলে তাঁহার বপে ধাকা ভা নহে, 

গপরণ শত্র উত্তনোত্বর বৃদ্ধি গাইয়া। আমাদের মহাবিনাণ ফরিয| থাকে। মেই জন্য গাগ অগসাত্র 
7985878525757888858887854580উি 

ঈ যাতু--7010, মহা পুরুষদিগের অস্থিনধন্তাি। 
$ নক (0106 85)। 



৪০৮-_কুস্তকাব-জাতক। ২১৫ 

"হইছে চিন্ষুদিগের তাহা নিগ্রহ করা কর্তব্য। পুরকালে গণিতের! অল্পমাত্র কারণ লক্ষ্য করিয়াই হাদয়* 
নিহিত পাঁপচিন্তার নিগ্রহ করিযাছিলেন এবং ভাহারই জন্য প্রতোকবুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" অনন্তর 
ভিনি দেই অতীত কথ! আরন্ত করিনেন £--] 

পুবাঁকাণে ঘাবাণদীবাঞজ ব্রহ্ধদত্রেব সময়ে বোধিসত্ব বাজধানীব উপকণ্ঠবর্তী কোন গ্রামে * 
এক কুস্তকাবকুলে জন্মগ্রহণপূর্ববক ঝয়পরাপ্তিব পর গৃহস্থ হইয়াছিলেন। তীহাব এক পুল 
ও এক কন্য। জন্দিয়াছিল। তিনি কুন্তকাঁধ বুত্তিদ্বাব! তাহাঁদেৰ ভবণ পোষণ কবিতেন। 

এ মময়ে কনিগবাজ্যে দস্তপুব নগবে কব নাঁমে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদা! বনু 
অনুচবসহ উদ্যানে যাইবাৰ কানে উদ্যানঘাবে এক ফলতবে নমিত মধুব ফলবিশিষ্ট আত্রবৃক্ 
দেখিয়! গজস্বন্ধে বসিয়াই 'হস্তগ্রসাবণপুর্্ধক এক থলি আম ছিডিয়া লইলেন এবং উদ্যানে গিয়া 
মগ্গনশিলায় উপবেপনপূর্বক যাহাদিগকে দিবাঁব উপযুক্ত মনে করিলেন, ভাহাদিগ্নকে 
কিছু কিছু দিগনা অবশিষ্ট আত্র নিজে খাইলেন। বাজা! যে সময়ে এই বৃষ্ষেব আসর লইদেন, তখন 
হইতে, অগরেও লইতে গাঁবে এই বিশ্বাসে অমাত্য, ত্রাঙ্গণ, গৃহপতি প্রভৃতি মকলেই উহা 
হুইতে আম গাঁড়! খাইতে আবস্ত কবিল। তাহাবা পুনঃ পুনঃ আসিয| গাঁছে চডিতে লাগিল, 
ঠেঙ্াইয়া ডান পাণ। তাঙ্গিল, কীচা ফলগুলি পর্য্যন্ত খাই ফেনিল। বাজ সমন্ত দিন উদ্যানে 
কেনি করিয়া গায়ংকালে অলম্কৃত গজন্বন্ধে উপবেশনপূর্বক গ্রতিগমন করিবাঁব সময়ে এ 
বৃঙ্দটা দেখিতে গাইলেন, অবতবণপূর্ব্ক উহাব মূলদেখে উপস্থিত হইলেন এবং দেখ্মা! ভাবিতে 
নাগিলেন, “এই বৃষ্ষটী সকালবেলা ফলভবে অবনত হইয়| কি সুন্দবই দেখাইতেছিল! 
তখন ইহাকে পুনঃ পুনঃ দেখিয়াও যেন লোঁকেব তৃত্তি হইত না, তাহীবা আবাব দেখিত। এখন 
লোকে ফল দয়া খিযাছে, খীথা শাখা! ভগ্ন কবিয়াছে; ইহাকে মপূর্ণবপে শোভাহীন 
কবিয়াছে? ইহাব পব অন্য দিকে দৃষ্টিপাত কবিয়া তিনি একটা নিক্ষণ আত্রবৃক্ষ দেখি 
ভাবিলেন, “এই বৃষ্ষটা নিজে ফলহীনতাবশতঃ তকলতাহীন মণিপর্বতেব ন্যায় শৌভা গাইতেছে। 
অগব বৃ'্দটী ফনশানিতাবশতঃ এই বপ ছুদশাগ্ত্ত হইয়াছে। গারাদীবনও ফনিতরৃক্ 
সদৃখ এবং গ্রত্রজ্যা নিন বৃক্ষদদৃশ। যে ধন্বান্ তাহাঁবই ভয়; নির্ধনেব ভন নাই। অতএব 
আমিও নিল বৃক্ষেব ন্যায় হইব এই বপে ফলিত বৃক্ষকে নিজেব আলধন 
বিয়া তিনি উহীর মূদদেশে থাকিয়াই লক্ণন্য়+ চিন্তা করিলেন, এবং তনবৃষ্টির উৎকর্ষ 
রা হইলেন ইহার ফলে তিনি তখনই গ্রত্যেকবু্ধ হইলেন এবং ভাবিলেন, খন আমি 
মাতৃকুক্ষিকুটীব ভগ্ন কবিলীম, আমাঁকে আব ভবত্রয়েব +কুত্রাপি জগ্রহণ কৰিতে হইবে না) 
আমার পক্ষে এখন সংসাররূপ মণভূষি 8 শোধিত হইল। আমাৰ অশ্রসমুদ্র শুদ্ধ হইল, অস্িপ্রাকাব ভগ্ন হইল ১ আমাকে আৰ জনগ্রহণ কবিতে হইবে ন1।, এইরূপ চিন্তা করিতে 
করিতে তিনি যেন সর্বালফকারমণ্ডিত হইয়া শোভ! গাইতে লাগিলেন। অ্াত্যেব! গিয়া 
বলিলেন, * মহারান, আপনি এখানে বহুগ্ষণ অবস্থিত আছেন ।” কব বলিলেন, "আমি এখন 
রাজা নহিঃ আমি গ্রত্যেকবুনধ।” *গ্রত্যেববুদ্ধেবা ত আপনা মত নহেন 1” 'তাহাবা কীদৃশ ১৮ শাসিত সশিনাৰ দত নহে!” ্তাহাবা কীনৃশ ১৮ 

* মূলে 'ঘারপাদে' আছে। 
1 অনিচ্চং ছুতৃধং, অনত্ং--অনিভ/তা, দুঃখ ও অনা্মত। ; যব অনিতা, নব রেশময়, সব মিথা!। 
২ কাম, নাগ, অব অর্থাৎ কামলোকে (পৃথিবী ইতানিতেট, ঝগলৌকে (শরীরী দেবতাদিগের ঝে।কে ) এবং অব তরন্ননোকে। 
3 মংসার অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ অ্লাভ! 



২১৬ মণ্ড নিপাত। 
পপ 

“তাহার! মুণ্ডিমন্তক ও মুগ্ডিতাধরোষ্ট ; তাহার পীতবনত্রধাবী ; তীহাবা কোন কুলে বা সম্রায় 
আবদ্ধ নহেন, তাহার! বাতবিচ্ছিন্ন মেঘের ন্যায় কিংবা! রাহুযুক্ত চন্্রমুলের ন্যায়) ভীহাবা 
হিমানয়ন্থ ননদদূল গুহায় বাম কবেন। মহাবাজ, প্রত্যেকবুদ্ধদিগেব এই দমস্ত লক্ষণ।* তখন 
রাজা নিজের হস্ত তুলিয়। মস্তক ম্পর্ম কবিলেন, অমনি তাঁহাব মযন্ত গৃহিচিহ অন্তর্ঠিত 
হইল । এবং শ্রমণ-চিহন সমস্ত দেখা দিল £-. | 

ত্রিচীবব, পাতি, বাসী, € সুচী ও পবিআাবণ, 
লয়ে এই অষ্ট পরিফাঁব, 

প্রকৃত ভিক্ষু যে জন জীবন করে যাপন, 
নাহি অন্য গ্রযোজন তাঁথ। 

ভ্রমণের উত্ত অষ্টবিধ গ্রদ্ণৌজনীয় দ্রব্যই বাঁজাব দেহে সংবাধী হইল। তিলগি আকাঁশে 
আগীন হই! জমসঙ্বকে উপদেশ দিলেন এবং বাঁধুপথে উত্তব ছিমবন্ডে ননদমূল গুহায় চলিয়া 
গেনেন। 

গান্ধার রাজ্যে তক্ষশিল| নগরে নগএাজি নামে এক বাঁজা ছিলেন। তিনি একদা! গ্রামাদের 

উগরিভলে গল্যক্কমধ্যে উপবিষ্ট হইয়া! দেখিলেন, অদূবে এক রমণী এক এক হত্তে এক একটা 
অশিবনয় গাঁবধাঁন করিয়া গন্ক পেবণ কবিতেছে। তিনি ভাবিলেন, “ণিবলয়গুনি দুবে দুবে 
পৃথক্ থাঁকিলে তাহাদের নত হু না, তাহাদের সঙ্ঘট্রনিত রুনু রুনু ধ্বনিও হয় না এ 
দিকে, উ রমণা দ্দিণ হস্ত হইতে বলরনগাছটী খুলিয়া বামহত্তে পরিল, এবং দগ্গিণহন্ত ছারা 
গৃন্বদ্রব্য একত্র করিয়া আবার পেধণ কবিতে লাগিলেন। তখন তাহাঁব বামহস্তেব গ্রথম 
ধলয়ের মি দ্বিতী বলরেব সঙ্বষ্ট হইয়া শব হইতে লাগিল । বাজ! এই বলর্মকে পরম্পৰ 
মঙ্ঘটরজনিভ শব কবিতে দেখিনা তাঁবিলেন, “বল ছুইগাছি ঘখন পবস্পর হইতে দুবে দুরে থাকে, 
তখন সজ্ হয় না, কিন্তু এক গাছিব মহিত আঁব এক গাছি লগ্ন হইলেই সঙ্ট ও শব হয়। 
গ্রাণীরাও ঠিক এইবপ পৃথক পূর্ণক্ থাকিলে তাহাদের মধ্যে ঘাত প্রতিথাত ব| কলহ হা 
না) কিন্তু দুইজন একত্র হইলেই ভাঁহার! পরষ্পবের স্বার্থে আঘাত কবিয়া কলহে প্রবৃত্ত হয়। 
আমি কা্মীব ও গান্ধার এই উভয় রাজ্যের অধিগভি) আমিও এখন অবধি একবঘয়েব সদৃশ 
সুইব এবং অপবের শাসন না করিয়া আত্ম্ীমনে রত থাকিব” এই রূপে বলয়সজ্ঘউনকে 
আলম্বন করিয়া উক্ত বাঁজা সেখানে বসিয়। বসিয্বাই ত্রিলক্ষণ উপলন্ধ করিলেন এবং ওথ- 
দুটির উৎকর্ধলাভ কবিষ্ গ্রত্যেকবুদত্গ্রা্ত হইলেন। ইহার পর যাহা ঘটিল, তাহী পুর্বোব মত। 

বিদ্বেহ রাজ্যে মিথিলা! নগরে নিমি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি একদ। 'প্রাতবাশ 
সমাপনানত্তর অমাত্যগণপবিবৃত হুইয়। উদ্ুক্ত বাঁতায়নের নিকটে অবস্থিতিপুর্বক বাজপথ 
অবলোকন কবিতেছিলেন। এ সময়ে একটা ম্যেনগন্দী মাংদবিপণি হইতে এক খণ্ড মাং 
লইর়| উড়িয়া গরিযছিল, এবং গৃণ্র ও অন্যান্য পন্দীর৷ এ মাংস গ্রহণ করিবাব জন্য ভাহাঁকে 
পরিবেষ্টন পূর্বক ভুগাঁঘাতে, পক্ষাঘাতে ও পদাঘাতে ব্যতিব্যন্ত কিয়া তুনিয়াছিন। পাছে গ্রাণ 
বায়, এই আশঙ্কার হেনট! শেষে মাংস থণ্ড পরিত্যাগ করিল। অমনি আব একটা পন্মী উহা গ্রহণ 
কবিন। অন্যান্য গঙ্গীব! তখন শ্তেনট|কে ছাড়িয়। দিয়! এই পঞ্গীটাকেই আক্রমণ করিল 
নেও বিপন্ন হইস়। এ মাংস ত্যাগ কবিল এবং আর একটা উহা গ্রহণ করিল; তাহারও এপ 

নুর 



৪*৮- কুস্তকাঁব-জাঁতক। ২১৭ 
নিবো রাস রক রী 
ছুদিখা হইল। বাঁজা গঙ্ষীগুলিকে দেখিয়া চিন্তা কবিতে লাগিলেন, “যে যে মাংমখও গ্রহণ 
কবিল দেই সেই ছুঃখ পাইন, যে যে তাহা পরিত্যাগ করিল, সেই সেই নিরুদ্বেগ হইল। যে 
ব্যক্তি পঞ্চকাষগ্ডণেৰ বশীভূত হর, তাহাকেই ছুঃখ পাইতে হয়) অন্যে স্থুখ ভোগ করে। 
বহু লৌকেব পক্ষেই এই নিয্নমেব বাতিক্রুম ঘটে ন!। * আমাব যোডুশ মহত বমণী আছে? আমা 
গক্ষেও (ইহাদিগকে ত্যাগ কবিষ্বা এবং) পঞ্চ কামগুণপব্হার করিয়া মাংশপিওত্যাগী 
স্েনেব ন্যায় নিকঘেগ ও সুখী হওয়া! কর্তব্য।” মনে মনে ধীবভাবে এই রূপ আনোৌলন 
কবিয়া তিনি দেখানে থাকিয়াই লক্ষণত্রয় উপলব্ধ কবিলেন এবং তন্বৃষ্টির উৎকর্ষনাভ কথিয়া 
গ্ত্যেকবুদত্ গ্রাপ্ত হইলেন ইহাব পব যাহী৷ ঘটিল তাহা পূর্বের মত। 

উত্তব পঞ্চাল রাজ্যে কাশ্পিল্য নগ্রবে দুরে নামে এক বাঁজা ছিলেন। তিনি একদিন 
প্রাতবাশেব পব সর্বাভবণে ভূষিত হইয়া অমাত্যগণণমহ উন্মুক্ত বাতাঁয়নের নিকট অবস্থিতি- 
পূর্বক রাজাঁদ্ণেব দিকে দৃষ্টিপাত কবিতেছিলেন এমন সমযধে একটা গোপালাব দ্বার উদ 
হইল এবং উহা হইতে কয়েকটা বুষ নির্গত হইয়া কামবশে একটা গবীর পশ্চাতে ছুটিল। 
ইহাঁদেব মধ্যে একটা তীক্ষবিষাণ বৃষ অন্য একটা বৃষকে আসিতে দেখিয়ী কামমাৎমর্য্যে অভিভূত 
হইয়। তীক্ষবিষাণদ্বাব1 তাহাব সক্ধি্য়েব মুধাবর্তী অঙ্গে আঘাতে কবিল। নেই আঘাতে শেযোক্ত 
বৃষটাব ক্তস্থান হইতে অন্তর বাহিব হইয়া পড়িল এবং যে তৎক্ষণাৎ গ্রীণত্যাগ করিল। ইহা 
দেখিয়া বাঁজা চিন্তা কবিতে লাগিলেন, “ইতব প্রাণী হইতে আরম্ত করিয়া সমস্ত শবীবীই 
কামপবতনত্র হইয়া দুঃখ ভোগ করে। এই বৃষট! কামবশেই পঞ্চ প্রাপ্ত হইল; অন্য প্রাণীবাও 
কামেৰ প্রভাবে কম্পিত হইয়া থাকে। অভএব সর্বপ্রাণীব পীড়াকাবী এই কাম পবিহাব 
কবাই আমার কর্তব্য» এইরপে চিন্তা কবিতে কবিতে তিনি সেখানে দীড়াইয়াই লক্ষণত্র 
উপলন্ধ কবিলেন এবং তত্বৃষ্টির উৎকর্ষ লাভ কিয়া গ্রত্যেকবুদবত্ ্রাঞ্ত হইলেন। ইহার পৰ 
যাহা ঘটল তাহা পূর্কেব মত। 

উন্নিখিত গ্রতোকবুদচতুষ়্ একা, ভিক্ষার বেল! উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া, নন্দমূণ- 
গুহ হইতে নিপ্রুমণপূর্ব্বক পর্ণনতার দত্তবাষ্ঠ দাবা অন্ব্তপ্তহদে দত্তধাবন কবিলেন, শরীব- 
ক্কতা সম্পাদনানস্তব ম্নঃশিলাতলে উপবেশনপূর্বক পাত্রচীবর গ্রহণ করিলেন এবং খন্ধিবলে 
আকাশে উিত হই! পঞ্চবর্ণ মেঘেব উপর গাদক্ষেপে করিতে কৰিতে বারাণনী নগবেব 
উপকণ্ঠবন্ী নেই গ্রামের নিকটে অবতীর্ণ হইলেন। তীহার| এক সুবিধাজনক স্থানে চীবব 
পবিখান কবিলেন এবং পাত্রহস্তে ভিক্ষা কবিতে কবিতে বোধিসাত্্ গৃহঘাবে উপস্থিত হইলেন। 
বোধিমন্ত তাহাদিগকে পাইয়া গবম আনন্দ লাভ কবিলেন, তাহাদিগকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া 
সজ্জিত জাষনে উপবেশন করাইলেন, দক্িণোদক দানপূর্বরক স্ুরসাল খাদ্য ও ভোজ পবিব্যেণ 
কবিলেন এবং একান্তে আসীন হইয়৷ জ্যেষ্ট প্রত্যেকবুদ্ধকে প্রণিপাতপুবঃদর বলিলেন, 
ভদপ্ত, ভবদীয় প্রত্রদ্যা ঝি নন্দ দেখাইতেছে! ভবদীয় ইন্দরিয়গণ বিপ্রদন্ন ও দেহের বর্ণ 
পরিগদ্ধ। বঘুন ত, কোন্ আলম্বন গ্রহণ করিয়া ভদপ্ত প্রত্রজ)1] লই ভিক্ষীচর্ঘয। 
করিতেছেন? জোট গ্রত্যেববুদ্ধেব ন্যায় অপব প্রত্যেকবুদধদিগরের নিকটে গিয়াও তিনি এই 
প্রশ্ন ছিজামা কবিলেন। তখন প্রত্যেববুদ্ধচতুষ্টয়। আমি অমুক বাজ্যে অমুক নগরে অমুক 
বাজ! ছিলাম ইত্যাদি পরিচয় দিয়। এক এক জুন যথাক্রমে নিম্নলিখিত এক একটা গাঁথ! 
বলিলেন ২-- 

* তুং-শীলমীনাংসাসাতক (৩৩ )1 
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২৯৮ - অন্ত নিগাত। 

যাইতে উদ্যানে, গধে, কাঁনন মাঝারে দেখিলাম ফলবান্ তক্ষ সহফারে। 
বিশাল, শ্যাসল কিন্তু মেই বৃক্ষম্বামী হেরিনু শ্রীহীন যবে, ফিরিলাম আমি। 
ফল পাইবার তরে লগুড় মারিয়া গাখাপলবাি নৌকে ফেলেছে তাঙ্গিননা। 

ফলহেতু ছেরি তার হেন খিড়ম্ঘন তখনি প্রত্র্গা। সামি করিনু শ্রহণ। 

বিমুষ্। বিবিধ্র্মণিতে রচিত বলয়বুগ্। জে্ঠশিল্লিবিদিষ্শিতি, 
গরিগ| দুহাতে বাঁধ! করিল যখন পেষণ গন্ধের, শষ হল না তথন। 
ছুগাছি যেমনবিস্ত এক হাঁতে পরে, সজট্রনধ্বনি পশে শবর্ণবিবরে। 

একাকী থাকার ৪৭ করি দরপন ভথনি গ্রব্রজা। আমি করিনু গ্রহণ । 

মাংস নয়ে পক্ষী ঘবে উড়িয়া চলিল বছ পাখী জানি তারে আব্রম বৃরিন। 
বিষয়ীর এ৫ুদিল| করি দরখন তখনি প্রতজ্যা আমি করিনু গ্রহণ। 

ঘৃধঘধো সহাবল, নহাককুদ্মান্ কামহেতু বৃষ এক হারাইল প্রাণ। 
কামের এ পরিণাম করি মরন তথনি গ্রব্রজ্য। আমি করিনু গ্রহণ । 

বোধিসত্ব এক একটা গাঁথা গুনিয়।৷ বণিতে লাগিলেন, প্নাধু তদস্ত, সাধু। এইরূপ আলমবন- 
সকল ভবাদুশ ব্যক্তিদ্িগেরই অনুরূপ ।» এইরূপে তিনি এক এক কবির গ্রত্যেকবুদধদিগেব 
স্ততি করিলেন এবং ভাহাদেব ধর্দেশন শুনি! গৃহ্বাঁসে বীতরাঁগ হইলেন। প্রত্যেকধুদ্ধব! 
চণিয়! গেলে তিনি গ্রাতরাশ গ্রহণপূর্বরক স্মুখালীন হইয়া ভার্যাকে সথোধন করিয়া 
রলিলেন, “ভদ্্রে, এই গ্রত্যেফবুদ্ধ চারিজন রাজ্য ত্যাগ করিয়া গবরজ্য। লইয়াছেন। ইহার এখন 
অকিঞ্চন, অপরিবাধ এবং প্ররজ্যান্থথে দুধী। আমি কিন্তু মজুরী দারা ভীবিক! নির্বাই 
কবিতেছি। আমার গৃহবাসে প্রয়োজন কি? তুমি সন্তান দুইটার রক্ষার ভার গইয় গৃহে থাক। 

করও কলিদরাজ, গান্ধারের রানা 
নগ্ধজী ধীহার বাম, বিঘেহ-ঈখর 
লিমি, পানের গতি হুমূর্থি-ইহারা 
স্বাজ্য ও প্রখর ভ্যততি, গর্ত নইয়া 
অভিগ্চন ভাবে কান ধাপিছেন এবে। 

দেখিলে শ্বচন্ধো তুমি, কেমন এদের 
গরত্থদিত অন্িশিখা-সমান উদ্বণ 
পুথাগুত দিবা দেহ হয়েছে এখন! 
আমিও) ভার্গবি, ভা্ি সর্বাধিধ কাম 

বিচন্রিব আতর হ'তে একা ধা নির্জনে!” 

বোধিসত্তের পদ্ী এই ঝথা গুনিয়া৷ বণিলেন, গ্্াঁধিন্ প্রত্যেববৃদধদিগের ধর্মকথা 
প্রবণ করিয়া আমাঁব মনও ঘরে তিঠিতেছে মা। 

ইহাই উত্উগফাদ, ইহা হ'ঙে আয় উপযুক্ত ফান ভাগে হবে হা আমার । 
ছেল উপদেষ্টা আর পাব নাকখনঃ যাব একা চলি করি প্রত্রজ্যা গ্রহণ। 
পুরুষের করমুক্ত গদ্ছিণী দেসতি, সর্ব হইবে মোর অধিরোধ গতি ।* 

বোধিসন্ব ইহা শুনিয়া তুক্ীাঁব অবনঘন করিলেন। বৌিসত্বকে বঞচনপূর্বক তাহার 
অগ্রেই প্রবজ্য। লইবার ইচ্ছায় ভার্থবী বলিলেন, পত্বামিন, আমি ঘাঁটে যাইতেছি, আপনি 
ছেলেদের উপব দৃষ্টি রাখিবেন।* ইহা বনিয়া যেন কলম লইয়া গেলেন এইরূপ ভাণ 
কবিয্না তিনি নগরের বহির্ভীগে সেই তগন্থীদ্িগ্ের নিকট উপস্থিত হইরেন এবং গ্রব্রজ্য 
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গ্রহণ কবিলেন। তিনি যখন ফিবিলেন না, তখন বোধিসত্ব নিজেই সন্তান দুইটা প্রতিপালন 
কবিতে লাগিলেন। অনন্তব তাহাব! যখন একটু বড় হইল এবং নিজেবাই বুঝিতে স্ুঝিতে পারিল, 
তখন তাহাদিগেব বুদ্ধিপবীক্ষার্থ বোধিপত্ব থাদ্ধিবাব কালে কোন দিন ভাতগুলি শক্ত রাখিতে লাগি- 
লেন, কোন দিন গলাইয়! ফেলিতে লাগিলেন; কোন দিন ভাত ভাল কবিতেন, কোন দিন বা 
একেবাবে যাঁউ করিয়া ফেলিতেন, কোন দিন লবণ দ্দিতেন না, কোন দিন বা লবণে গোড়াইয়া 
ফেলিতেন। বালক ও বালিক1 বলিত, প্বাবা, আজ ভাত শক্ত আছে” , “আজ গলিয়া গিয়াছে; 
"আজ ভাল হইয়াছে ) "আজ নুন দেওয়া! হয় নাই*$ “আজ নুনে পুডিয়। গিগ্নছে।” বোধিনৰ 
তাহাদেব কথা সার দিতেন এবং ভাবিতেন, 'ইহাবা এখন কোন্ দ্রব্য স্মিদধ, কোন্টা অল্পদি, 
কোন্ দ্রব্য ঘব্ণহীন, কোন্টা অতিলবণ ইহা জানে ইহাঝা স্ব স্ব চেষ্টাব ধলেই জীবন ধাবণ 
ক্ষবিতে পাবিবে। অতএব এখন আমাৰ প্রব্রজা গ্রহণ কব! কর্তব্য। অনস্তব তিনি মস্তান 
ছুইটাকে জ্ঞাতিবনুগণেব গৃহ দেখাইস্জ। নিজে খধিপ্রত্রজ্য। গ্রহণ কবিলেন এবং নগবেব 
বাহিবে গিয়৷ বান কবিতে লাগিলেন। ইহার গব একদিন এক প্রব্রাজিকা। বারাণনীতে 
ভি্ষাচরঘ্যা কবিবাব সমন্ধে বোধিপ্বকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে প্রণাম কবিয়া বগিলেন, “আর্য, 
আপনি বোধ হয় সন্তান ছুইটাকে মাবিয়া ফেণিয়্াছেন।” বোধিসত্ বলিলেন, *আমি তাহান্দিগকে 
মারি নাই? তাহাবা ঘখন নিজেব ক্ষমতাবলেই বুঝিতে স্ুঝিতে শিখিণ, তখন আমি গ্রত্রজ্যা 
লইলাম। তুমি কিন্ত তাহাদের কথ! আদৌ ভাব নাই; তাহাদিগকে অমহাস্ন অবস্থায় ফেদিয়াই 
্র্রজ্যা-নখেব আস্বাদ পাইয়াছিলে। 

স্গগন্ক, অপ কিংবা লবণবজ্িত, অধিক লব্দূযৌথে অথবা বিকুড।. 
/ খাভের এ দৌষগুণ বুঝে তার! সবে) ভাই প্রাক আমি হইয়াছি এবে। 

নিশ্চিন্ত এখন মোরা ; ষে পথে বাহার চলিতে বাঁসন!, তাঁহে বাঁধ! নাই আর্।” 

পবিত্রাজিকাবে এই উপদেশ দিয়া তিনি বিদায় লইলেন। পবিভ্রাজিকাও এ উপদেশ 
গরহণপুর্ধক মহাসবকে বন্দনা কবিয়া ইচ্ছামত স্থানে চণিয়া গেলেন। এ দিন ব্যতীত আর 
কখনও ইহাদেব ছুইজনেব দেখাদেখি হয় নাই। বোধিসত্ব অতঃপর ধানবল ও অভিজ্ঞা লাভ 
করিয়। ব্রদ্ধলৌকপরারণ হইলেন । 

[শা এইরণে ধর্মদেশন করিয়া জাতকের সমধ্ধান করিলেল। সত্যব্যাধা। শুনি পঞ্চশত ভিগু অর্থ 
গ্রাণ্ড হইরেন। 

মমবধান-_-তখন উণনবর্ণ। ছিবেন মেই কুতকাঁরের বন্য], রাছলকুথার ছিলেদ তাহার পুত্র; রাঁহলমাত। 
ছিলেন মেই গ্রত্রাদিক! এবং আমি ছিলাম সেই প্রত্রালনক | ] 

৪০৯-_দৃতুতরর্মজীতন্ক। 
[শান্তা কৌশাীর নিকটবর্তী ঘেধিতারামে অবস্থিতি ফরিবাঁর কালে উদয়ন ফাজার « ভন্রতী নারী হত্তিদী 

* মুলে 'বংসরাজ। পাঠ দেখ! যায়। ইংরাজী অনুবাদক ইহার অর্থ করিয়াছেন, 'যিনি উততরাধিকারচ্ত্রে 
দানা হইগাছেন। কিন্ত এ বিশ্ধেণেন এখানে কৌন সার্থকতা দেখা যায় ন|। 

বংনরাজ উদ্নের কথা সংস্ৃত ও পালি উভ সাহিতোই দেখা যাঁয়। উত্তয়িদীরাজ প্রদোত ডাহাকে 
ঘল্দী করি! মইয়। যান, সেখানে তিনি রাজপুত্রী বাসব্দত্তার বীণাচার্যা হই শেষে উহাকে চরণ 
হরিয়া কৌশান্ীতে গ্রতিগনন বরেন। উত্তরকালে ভাহার মহিত সিংহমরাজকনা! রত্তাবলী এবং অশ্বর/অবন্যা 
শ্রিযাসিকারও বিবাহ হয়--এই দমন্ত ক|ইিনী ভাস, পরীহ, সব ্রভুতির শ্রচ্থে দেখিভে পাওয়া যাঁয়। বামবাতা- 
হরণনুতাত তখন এদেশের পরায় সকলেই লানিত। কালিদান অবন্তীদেশ বর্ন করিবার কালে *টাহনকথা- 
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সন্বদ্ধে এই কথা বনিক্নাছিলেন। এই হস্তিনীর ভাগো যবে হুখপ্রাণ্তি ঘর্টিগাছিল তাহা এবং উদয়ন রাজার বংণ 
বততান্থ মাতগ্র-জাভকে (৪১৭ 1% বলা যাইবে । 

একদিন প্রাতঃকালে এ হস্তিনী নগর হইতে নিক্রদণকালে দেখিতে পাইল, অনুগমেয় বুদব্ীসম্পরন ভগবান 
আরধগণপরিবৃত হইয়। পিগুচধার্থ নগরে প্রবেশ করিতেছেন। নে তথাগতের পাঁদমুলে পতিত হই বিণ, 
“হে সর্ব, দর্বলোকত|রক ভগবন্, তরুণ বসে আমি যখন কারধাক্ষম ছিলাম, তখন বৎদরাজ উন আমাকে 
কত ভালবাদিতেন_-বলিতেন, এই হত্তিনী হইতেই আমায় প্রাণরদ]। হইতেছে; গঁজ্য ও রাজসহিযী মমন্তই 
আদি ইহার গুণে পাইয়াছি। তিনি লামার মহাঁযত্র করিতেন, আমাকে নানালকঙ্কারে ভূষিত করিতেন, আমার 

বাসস্থান পর্ঘগ্রবোর প্রলেপ দেওয়াইতেন, চারিদিকে বিচিত্র ধবনিকা। খাটহিতেন, গ্তৈলদ্বারা গ্রদীগ 
ছাঁদাইতেন ; কটাথে ধূপ গোড়াইতেল, মলত্যাগের ছ্থালে স্ববদর্কটাহ বাঁথাইতেদ, আমাকে বিচি 

আন্তরণের উপর শৌওয়াইতেন এবং রাজোচিত নানাবিধ উৎবৃষ্ট রসমুক জবা থাওয়াইিতেন। কিন্তু এখন 
আামি বৃদ্ধ ও অপটু হইযাছি বলিয়া ভিলি ছে মত্ত আদর ধত্ত বন্ধ কগিঘাছেন; আঁমি অনাথা ও মর্বনিণ 
উপকরণহীন হইয়া অরণ্যে গিয়া কেতফফলে জীবন ধারণ করিতেছি) প্রভো আমার অন্য কৌন আয় নাই। 
যাঁছাতে উদয়ন আদার ও৭ দ্বরণ করিয়া পুর্বর্যৎ আদর ঘত ধরেন, আপনি তাঁহার বাধস্থ। কবন।” হত্ডিনী 
বিলাপ করিতে করিতে এইরূপ প্রার্ন! করিনে শান্ত! ধলিলেন, "ভুমি এখন যাঁও। রাজাকে বদিয থাহীতে ঢুমি 
পুর্ধের আদর বন ফিরিয়া পাও, তাহা! করিতেছি।” 

অনগ্চর শী্ত। রাজভঘনের দ্বারদেশে উপস্থিভ হইলেন। রাজা ভীহাকে ভিতরে লইয়া! গেলেন এবং 
দধপরমুথ নতখকে মহাদান দিঞেন। ভোঁজনান্তে অনুমোদন করিবার সময়ে পান্তা লিজ্ঞাসিলেন। "মহারাজ, 
ভস্রবতী কোথায়?” “আমি জানি না, ভদত্ত * “মহারাও। উপকারককে পুরস্কারাদি দিয় বৃদ্ধশায় তাহ 
প্রভাহরণ করা অনুচিত | সকলেরই কৃতজ্ঞ হওয়া কর্তব্য। ভদ্রব়ী এখন জরাজীর্ণ ও ভনাধা হয় 
অরণ্যে কেতকদল খাইয়া! প্রাণধারণ করিতেছে? আপনি এই বৃদ্ধদশায় যে তাহাকে অনাথ! করিয়াছেন 
ভাহা অন্যায়।” ইহার গর শীস্তা ভন্ত্রবতীর গুণকীর্তলপূর্বব যাইবার মময়ে বলিলেন, “মহারাজ, পূর্বোর মত 
আঁধার ভাহার আদর যত্ন ফকন ” রালা তাঁহাই করিলেন। খচিয়ে সফল নগরধামী জানিতে পারিণ ঘে। 
ভথথাগত ভঙ্রবতীর ৭ বর্ন করিয়া! ভাহার পূর্ববধৎ আদর খছ্ের খ্যবস্থা করিয়ছেন। ভিগুরাও এই সংবা? 
গুলিনেন ও ধর্দুমভার বলাবণি করিতে মাগিলেন, "দেখ ভাই, পাণ্ত। ন! কি ভগ্রবতীর গুণকীর্ভন করিয়া তাহার 
পু্বববৎ আদর যত্রের বাবস্থা করিয়াছেল।” শান্তা নেখানে উপস্থিত হইয়া তাহ।দের আঙোচামন বিষয় জানিতে 
গারিলেন এবং খলিলেল, কেবন। এখন নহে, পূর্বেও তথাগভ ইহারই গুণের কথা বলি! ইহার ন্ট দৌভাথা 
গুভাগ্ন করাইল্লাছিনেন।” অ্নত্তয় তিনি মেই অতীত কথ! আরগ্ত করিলেন +-] 

পুবাকাঁলে বাঁবাঁণসীতে দৃঢ়ধর্্া নামে এক বাজ ছিলেন। তখন বৌধিস্ব অমাতাকুলে 
জ্মগ্রহপূর্বাক বর়ঃগ্রাপ্তির পর এ বাজাব ঘেবা কবিতেন এবং তাহাব নিকট প্রভূত নক্মন 
পাইয্বা অমাভ্যবরেৰ পরে প্রতিটিত হইয়্াছিলেন। এ সময়ে বাঁজাব একটী মহাবন ও দৃঢ়- 
ফায় উদ্ী ছিল।1 দে এক দিনে শতযোন্তন চলিতে পারিত, রাজাব দৌতাকার্ধ্য 
সম্পাদন কবিত এবং মংগ্রামকালে যুদ্ধ কবিয়া তাহার শত্রু দমন কবিত। এই উদ্বী আমার 
'োবিআামবৃদ্ধা" এই বিশেষণ প্রয়োগ করিয়াছেন। কৌদ্ধদাহিঙ্োে হেখ। বায়, টান বুদ্ধদেবের মনসামগিক 
ছিলেন এবং এ মহাঁপুকবের জীবদপাতেই চন্বপকাষদ!রা তাহার এক মুণ্তি নির্মাণ কাইযাছিযেন। 

*মাতন জাতকে উদয়নের দুণ্চয়িতের উল্লেখ আছে বহে, কিস্তু তীয় বংশবৃতান্থ ফিংব| জদ্্রবতীর কোণ 

বিবরণ নাই। 

+ মুলে 'ওট্ঠিতাধি' এই পদ আছে। ওটঠিস্উদ্রী কিন্ত ব্যাধি শবে অর্থ কি? ইংরাজী অনুবাদক 
নিরুপায় হইয়া, বোধ হয়, বর্তনানবন্তর সহিত পাদধম্য রক্ষা করিবার উদোশো, হন্তিনী (576 81621571) 
শন প্রয়োগ করিয়াছেল। ইহার ত কোন হেডুই দেখা ঘায় না| সম্ভবতঃ 'ওট্রিব্যাধি দুষ্ট পাঠ। গরিংহনী 
অনুবাদে ওটু ডেল (উদ ধেনু, ৪ 567৩1) এই শব্ম দেখা যায়। ইহাই বৌঁধ হ্য সদীচীন। 



৪*৯-সদৃ়ধর্শম-জাতক। ২২১৯ 
টিকার রা রর 25 ভি তের রর 

বড উপকাবিকা, ইহা মনে কবিয়া রাজা তাহাকে সর্বাবিধ অলঙ্কাব দিয়াছিলেন। ফলতঃ উদয়ন 

যেমন ভদ্্বতীব আদর যদ্র করিতেন, দৃধন্মীও এ উ্টীব সেইরূপ আদর যত্র কবিতেন। 

কিন্তু কালবশে সে যখন জীর্ণ ও দুর্বল হইল, তখন আব তাহাব আদব যত্ন বহিল না, তাহাব 

মমস্ত ভোগেব সামগ্রী বহিত হইল। সে তর্দবধি অনাথ! হইয়। বনে ঘাম ও পাতা খাইয়া 

প্রাথধাবণ করিত। 
একদিন রাজ্রবাটীতে মৃন্ময় পাত্রের অভাব হইয়াছিল। বাজ! কুস্তকারকে ডাকাইয়া 

বলিলেন, “গুনিতেছি, মাটির পাত্রের অভাব হইয়াছে ““মহাবাজ, গোবব আনিবাৰ জন্ত 

গাডিতে গরু যুতিতে হইবে ; * কিন্তু গরু পাইতেছি না।” “ইহা গুনিয্না রাজা জিজ্ঞাসি- 
লেন, “আমাদের দে উদ্টাটা কোথায়?” “মে নিজের ইচ্ছামত চবিতেছে।” রাজা কু্ত- 
কারকে সেই উদ্টী দান কবিয়। বলিলেন, “তুমি এখন হুইতে তাহাকে গাঁড়িতে যুতিয়। গোময় 
আনিবে।” প্যে আজ্ঞ% বলিয়া কুস্তকার তদবধি তাহাই কবিতে লাগিণ। অনন্তর এ উ্রী 
একদিন নগব হইতে বাহির হইবার কালে দেখিতে পাইল, বোধিসত্ব নগবে প্রবেশ কবিতেছেন। 
মে বোধিমত্বের গাদমূলে পড়িয়া পবিদেবন কবিতে করিতে বলিল, “গ্রভো, তরুণবয়মে আমার 
দ্বারা বু উপকার হইত বলিয়া বাজা আমাব কত আদব যত্র করিতেন; এখন আমাৰ বুদ্ধাবস্থায় 
দমন্তই বহিত করিয়াছেন; আমাব কথা তাহাব মনে নাই; আমি অনাথা হইয়া বনে বনে 
ঘাম ও পাতা খাইয়া প্রাণবক্ষা করিতেছি; এই ত আমাব ঘোব দুর্দশা, ইহাব উপৰ আবার 
গ্রাভীতে যুতিবাব জন্ন্য তিনি আমার কুস্তকারকে দান কবিয্াছেন। আপনি ভিন্ন আমার 
অন্য কোন শরণ নাই? আমি রাজাব যে কত উপকার করিয়াছি আপনি তাহা সমস্তই জানেন। 
পূর্বের আদর ঘত্ব যাহাতে ফিরিয়া পাই, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন। 

বহিম্লাছি কত ভার ঃ শত্য, অসি বাদি বুকে পরাত্রমে করেছি সর , 
এতেও কি দৃঢধর্মা] হন নাই মোর প্রতি পরিতুষ্, হে পণ্ডিতবর? 

দৌতো, যুদ্ধে, কত ভার করিয়াছি উপকার দেখায়েছি পৌরুষ, বিক্রম, 
আমার নেমবকীজ ভূলিলেন মহারাজ, এবে আমি পওর অধম! 

অনাথা, অবঙ্ধু এবে মরিব অচিরে আমি; শেষে কিনা দিলেন আমায় 
গৌময়বহন ভরে এ দির কুন্তকারে। বলিতে বে বুক ফাঁটিযায়। 

উদ্ীব কথা গুনিয়! বোধিদন্ব বলিলেন, প্তুমি ছুঃংখ কবিও না, আমি রাজাকে বনিয়া, 
যাহাতে তৃমি পূর্বে মত আদব হত্র পাও, তাহা কবিতেছি।” তাহাকে এইরূপে আশ্বাস দিয়া 
তিনি নগবে প্রবেশ কবিলেন, এবং রাজাব নিকট এই কথা উত্থাপিত কিয়া বলিলেন, 
“্মহাবাজ, আপনার অমুকা-নায়ী উদ্ধী না অমুক অমুক স্থানে নিজেব বুকে শল্য বাদ্ধিয়৷ যুদ্ধ 
জমননাভ করিয়াছিল? অমুক দিন না গ্রীবায় পত্র বান্ধিয়। তাহাকে প্রেরণ কব! হইয্নাছিল 
এবং মে উহা! অইয়া একশত যোজন চলিয়াছিল? আপনিও তখন ভাহার সবিশেষ আদব 
ষন্ত কবিতেন। সে উল্টা এখন কোথায়, মহাবাজ1” ণ্আমি তাহাকে গোমর-বহনার্থ 
কুস্তকারকে দান করিগ্নাছি।” “মহাবাজ, তাহাকে কুস্তকারের গাঁডিতে বুতিবার জন্য দিয়া 
আপনি ভাল কাজ করেন নাই।” অনস্তর বোধিসত্ চারিটা গাথা বলিলেন £-_ 

যতদিন কার (ও) কাছে পাব কান, এ প্রত্যাশা! করে লোক, যছে ভারে সেবে ; 
বলক্ষয়ে বিভাডুন উদ্বীর ভাগ্যে যেন অকুভন্র বাজাদেশে এবে। 

_» সখগাহ তত করিতে হইলে শৌদরের প্রযোদল কি? বুটা করিজা লসিহবাজিল তা 



২২২ সপ্ত নিপাত। 

পুর্বাকৃত উপকার ভুলি উপকারকের বৃদ্ধকালে অত্র যে করে, 
ইষ্টনাশ হল ভার ; যা কিছু করিতে চায়। সমস্ত আশীয় ছাই গড়ে। 

পর্্বকৃত উপকার মরি উপকারকের বৃদ্ধক'লে ধরে যে যতন, 
ইষ্টসিদ্ধি হয় তার; যাকিটু করিতে চার, হয় সর্বব আশার পুরধ। 

সখবেত হেথা ঘার! দকলেরে দেই আমি এই উপদেশ হিতকর-. 
কৃতদ্র হইও মে; কৃতজ্ঞভাবলে লোকে বাথ ভুট্রে নিরন্তর । 

এইরূপে মহান রাজ! ও উপস্থিত অন্ত সকল ব্যক্তিকে উপদেশ দিলেন। ভাহা শুনি 
বাজ! মেই উদ্বীব পূর্ববৎ আদব য়ে বাবস্থা কবিলেন এবং বোধিসতেব উপদেশানুসাবে চদিয় 
দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানপুর্বক স্বর্গলো কপ্রাস্তিব উপযুক্ত হইলেন। 

[ মমবধান--তথন ভত্রবতী ছিল সেই উট্্ী, আনম ছিলেন নেই রীজা এবং আমি ছিলাম দেই অমাতা] 

৪১০--সোমঙতু-জাতক। 

[শান্ত। জেঁতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক বৃদ্ধ ভি্ষুর সম্ববৌ এই কথ! বঙ্গিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি এক 
শ্রামণেরকে প্রবরজা। দিয়! আনিয়াছিলেন। বাপকটা তাহার সেবা করিত, কিন্তু কিষদ্দিন পরে কোন 
সাংঘাতিক গীড়ায় প্রাণত্যাগ করে। বৃদ্ধ তাহার প্রাণবিয়োগের পর রোদন ও পরিদেধন করিয়! বেড়াইতেন। 
ইহা দেখিয়। একদিন ভিক্ষা ধর্মভায় বলাবলি করিতে লাগিলেন, “দেখ ভাই, অনু বৃদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণেরের 
মৃত্যুবপতঃ রোদন ও পরিদেবন করিয়া বেডাইভেছেন। বোধ হয় তিনি মরণম্মতিবপ কর্দ্থানরহিত।" এই 
সময়ে শাস্ত। মেধানে উপস্থিত হইয়| তাহাদের আলোচ্যমান বিষধ জানিতে পারিলেন এবং খলিলেন, "দেখ 
কেবল এ জগ্মে নহে, পূর্বেও এই ভিক্ষু এই শমণেরের ম্ৃতাতে দন করিষাছিলেন।”" অনন্তর তিনি সেই 
অতীত কথ! আরন্ত করিলেন £_-] 

পুরাকাণে বাবাণমীরাজ বর্গদত্েৰ সময়ে বোধিলত্ব শত্রু ছিলেন। তখন বাবাণসীব এক 
আট্য ও মহাপ্রতিপত্তিশাণী ব্রাহ্মণ বিষয়বাসনা পবিত্যাগপুর্ববক হিমবস্তগ্রদেশে গিয়া খবি- 
গ্ররজা। অব্ল্ধন কবিয়াছিলেন। তিনি উ্বৃত্তি বাবা বন্য ফলমূলে জীবন ধাবণ কবিতেন। 
তিনি একদিন বন্য ফল সংগ্রহ করিবাব কালে একটা হস্তিশাবক দেখিয্না তাহাকে নিজেব 
আশ্রমে লইয়া গিয্নাছিলেন; এবং তাহাকে পুক্রস্থানে স্থাপিত কবিয়া তাহাব সৌমদত্ত এই নাঁম 
ঝাধিযাছিলেন। তিনি তৃগপত্র আনিয়! তাহাকে খাওয়াইতেন এবং সযড়ে তাহাৰ বক্ষণাবেক্গণ 
করিতেন । 

কালে হস্তিশাবকটা বযঃপ্রাপ্ত হইয়া বৃহৎকায় হইল; কিন্তু একদিন অত্যধিক আহাব 
করিয়া অজীর্ণদোষহেতু ছূর্ঘল হইগ্া গড়িল। তাপস তাহাকে আশ্রমেব ভিতবে বাধিয! 
বন্ফণ সংগ্রহ কবিতে গেলেন) কিন্তু হাব ফিবিবাব পূর্বেই হস্তীটা গ্রাণত্যাগ কবিল। 
তগন্থী ফল লইয়া! ফিবিবাব কালে ভাবিলেন, “অন্তান্ত দিন বাছা আমাৰ প্ররত্যু্গমন কবি 
থাকে; আজ ত তাহাকে দেখিতেছি না; আজ সে কোথায় গেল? এইরূপ পরিদেবন 
কবিতে কবিতে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন £-- 

বহুদুরে বনমাঝে হযে অগ্রসর প্রতাদ্গমূন মোর করিত কুগ্তর! 

কোথা সেই সোমদত্ত? আজ কেন তান কোথাও কানন মাঝে লাহি দেখা যায় 2 



৪১১ হুদীস-জাতক । ২২৩ 
1১০০০০০০০৮০ 

এইরূপ বিলাপ করিতে কবিতে অগ্রসর হইয়া তিনি দেঁখিলেন, হত্তীটা চঙক্রমণ স্থানের 

একপ্রান্তে পড়িঘ। আছে। তখন তিনি উহার গল! জড়াইয়া পরিদেবন করিতে লাগিলেন £- 
এই বেদে বাছা মৌর জীবন ভাজি নখচ্ছিন্র হাতাগ্রবৎ বুয়েছে গড়িক। 1 
ধরাশীয়ী হয়ে ঝছা বূষেছে এখন; হায়, হায়, বাছা মোর তাজেছে জীবন । 

& দময়ে শক্ত জগৎ পর্যবেক্ষণ কবিভেছিলেন। তিনি ভাবিরেন, “এই তাপন স্ত্ীগত্র ত্যাগ 
করিয়া প্রবরজ্গা! লইয়াছেন; এখন হন্তিশাবককে পুত্র মনে করিয়া পরিদেবন করিতেছেন ! 
।আমি ইহার টৈতন্ত সম্পাদন করিয়া ভ্রম বুঝাইস় দিতেছি” ইহা! স্থির করিয়া তিনি সেই 
(াশ্রমে উপস্থিত হইলেন এবং আকাশে আমীন হইয় তৃতীয় গাথা! বণিলেন £. 

অনাগারী, ছেদিয়াছ সংসার-বন্ধন, তথাপি গ্রেডের ভরে শৌক কি কারণ ?% 

ইহা গুনিয়া তপস্থী চতুর্থ গাথ! বলিলেন £-- 
কি মানুষ, কিবা পণ্ড, হদয়ে বার একত্র থাকিলে হয় (প্রমের সার । 
ভাই, শর হয় যবে বিয়োগ একের সংবরিতে অশ্রু নাহি সাধ্য অপয়ের। 

তখন শক্র তীহাকে উপদেশ দিবার জন্ত ছুইটী গাথ! বলিলেন ৫-- 
মরিয়াছে ঘেবা, কিংব| সরিবে যেজন, তার ভরে কর যদি অশ্রবিমর্জন, 
ত্রনদনের অবসান হবে কি জীবনে ? জন্দন নিল ইহা ভণে লাধুযণে। 
অতএব, ধবি। তুমি কান্দিও না আর , ক।দিদেও পাইবে না মে হস্তী ভোদায়। 

যোদনে পাইভ যদি প্রাণ গ্রেতগণ, ভাহলে সকলে মিলি করিয়! রোদন 

আগন আগ মৃত জ্ঞাতিবন্ুগ্ণে ফিরাইয়! আনিভাম এ ভবডবনে | 

শক্রের বথীয় তপস্থীব মানসিক স্র্ধ্য ফিরিয়া! আদিল; তিনি বীভশৌক হইয়া! অশ্রমা্ন” 
পুর্বাক শেষ গাথাগুলি দ্বাব! শত্রেব স্ততি করিলেন £-- 

ঘ্বৃতমিক অমি যথা জলের সেচনে হয় নির্ববাপিত। তথা শকের বচনে 
সর্ববিধ ছঃখ মস হন নির্বাপিত। দু! করি শক্র মোয় করিেন হিভ। 

করিলে উদ্ধার শলা হদয়-নিহিত শোকার্ডের পুত্রশোক হ'ল অপনীভ। 

অপনীত শল্য এবে । নাহি শোক আর; আ|বিলত। মূনে কিছু নাহিক আমার । 
না করিব শোক, নাহি করিব জ্রলান, শুনিয়া তৌসার, শক্র, প্রবোধ-বচন। 

শত্রু এ্ইরূগে তাথনকে উপদেশ দিয়! শত্রলোকে প্রস্থান করিলেন। 

বযবধান-_তথন এই শামণের ছিল মেই হস্তি গৌোতক। এবং এই বৃদ্ধ ছিল সেই ভাঁগন। ] 

৪১১- স্ুুসীম'জাতক্ক। 
[ শান্ত! জেতবনে অবস্থিতিকানে মৃহানিদ্রদণসম্বদ্ধে এই কথ] বলিয়াছিলেন। এদিন তিক্কুর| ধন্সতায় 

বলের নি্ীদণ বর্ণন| করিতে ছিলেন, এমন সময়ে শাস্ত। সেখানে উগছ্থিভ হইয়। তাহাদের আলোচ্গান 
বিষয় জালিতে গারিলেন এবং বলিজেন, প্তদ্ুগণ, আমি কোটিক্যকান পূরুপারসিতাসম্প্র হইকা এখন 
বে মহীনিগ্মধ ছারা নংনার ত/গ করিযাঁছি ইহা আম্চধোর বিষ লহে | পুর্যেও জানি হিল যৌজনবিত্ীন 
কাশীযালা গরিত্যাগপূর্বাক নিদরান্ত হইয়াছিদাম।* অনন্তর তিনি সেই অতীত ফা আরম করিলেন 3] 

পুক্লাকালে বারাণনীরাজ বন্গদত্তের সময়ে বোৌধিসব তাহার পুরোহিতের প্রধান! গদ্থীর গর্ভে 
ক এইটা এবং ইহার পরবর্তী গাথাগুলি মৃগ-লাতকেও (*৭২) দেখ! যায় 

এ 



২২৪ সপ্ত নিপাত। 
উনিটিনরিনি জীনিিরারিটি টির রি নি তানিরি িতান 
জন্মাস্তব লাভ কবিয়াছিলেন। যে দিন তিনি ভূমিষ্ঠ হন, সেই দিন বাবাণনীবাজেরও এক 
পুক্র জন্মে। নামকরণ-দিবসে মহাসত্বের সুসীমকুমার এবং বাঁজপুভ্রের ্ষদতকুমাব, এই 

নাম বাথা হয়। নিজেব পুভ্রেব সহিত এক দিবসে জন্মিয়াছেন বলি! বাবাণসীবাজ বোধিসতবকে 
আনাইয়া ধাত্রী দ্বারা উভয়কেই একমনে পালন করাইতে নাগিলেন। বয়ঃপ্রাপ্তির গর কুমাব- 
দয় পরমস্গন্দৰ দেবপুত্রেব মত দেখাইতে লাগিলেন এবং উভয়েই তক্ষশিলায় গিয়া সর্বরশিল্ন 
ঝুৎপত্তি লাভ কবিয়াঁ বারাণমীতে ফিবিয়া আমিলেন। তখন বাজপুত্র উপবাজ হইলেন; 
তিনি বোধিসব্বেব সহিত একত্র পানাহার করিতেন এবং এক গ্থানে বসিতেন। পিতাব মৃত্যুর 
পর তিনি যখন রাজা হইলেন, তখন তিনি বোধিসব্বের মহাঁসম্মান কবিলেন এবং তাঁহাকে 
পৌবোহিত্যে বরণ কবিলেন। 

একদিন বাজার আদেশে নগর সজ্জিত হইল। রাজা শীবাবতাদ্ধট শক্রের ন্যায় এক মত্ব- 
মহামাত্গেব স্বন্ধে আরোহণ কবিয়া! নগব প্রদক্ষিণেব জন্য বাহির হইনেন। বোধিসত্বও তাহার 
পৃষ্ঠে বাজার পশ্চাদ্ভাগে উপবিষ্ট হইলেন। রাঁজমাতা। পুত্রকে দেখিবার জন্য বাতায়নে বসিয়া- 
ছিলেন। যখন নগবগ্রদক্ষিণান্তে বাজা ফিরিয়া আসিলেন, তখন রাজমাতা৷ গশ্চাদ্ভাগে 
আমীন পুরোহিতকে দেখিয্!। তাহাব গ্রতি অনুবাগবতী হইলেন। তিনি শয়নগৃহে গ্রবেণ 
করিয়া স্থির করিলেন, “এই ব্যক্তিকে না৷ পাইলে আমি এখানেই প্রাণত্যাগ করিব অতঃপর 
তিনি আহার ত্যাগ কবি! সেখানে শুইয়া বহিলেন। 

রাজ মাতাকে দেখিতে ন| গাইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, পম! কোথায় ?* লোকে উত্তর 
দিল, প্তিনি গীড়িত1।” ইহা গুনিয়! তিনি মাতাব নিকটে গিয়া গ্রণিপাতপূর্ববক জিজ্ঞাসা 
করিলেন, মা, ভোমার কি অন্থুখ?” বমণী কিন্তু জজ্জায় কোন উত্তব দিতে গারিবোন না। 
তখন বাতা গিয়া গল্যক্কে উপবেশনপূর্বক অগ্রমহিষীকে ডাকাইয়৷ বণিলেন, “ভুমি গিয়া 
জান, মান্সেব কি অন্থ কবিয়াছে।* অগ্রমহ্ষী গিয়া বাঁজমাতাব পৃষ্ঠ পবিমার্জন কবিতে 
ফবিতে কাবণ জিজ্ঞাস করিলেন। নাবীর! নাবীজাতিব নিকট কোন কথা গোগন করে ন|। 
কাজেই বাজমাত। মহ্যীর নিকট সমস্ত খুলিয়া! ঘলিলেন এবং তাহা গুনিয়া মহিধী থিষ 
রাজাকে তাহা জানাইলেন। রাজা! বনিলেন, “বেশ, তুমি গিয়৷ তীহাকে আশীম দাও। 
আমি পুবোহিতকে বাজ কবিয়। তীঁহাকে তীহাব অগ্রমৃহ্ষী করিব» মহিষী বাজমাতাকে 
এই আশ্বাম দিলেন) রাঁজাও পুবোহিতকে ডাকাইয়। এই বৃত্তাত্ত জানাইলেন এবং বলিলেন, 
প্বন্ধ, তুমি আমার মায়েব জীবন বক্ষা কর। তুমি রাজা হইবে) তিনি অগ্রমহ্ধী হইবেন, 
আমি উপরাজ্ হইফ্ক। থাকিব” পুরোহিত বলিলেন, "আমি ইহ! কবিতে পারিব না।” কিন্ত 
এইরূপে অস্বীকার কবিয়াও পুনঃ পুনঃ অন্ুরুদ্ধ হইয়। শেষে তিনি সম্মত হইলেন। রাজা 
পুবোহ্তকে রাজ! করিলেন, নিজেব গর্ভধাবিণীকে তীহার অগ্রমহ্ধী কবিলেন এবং গযং 

উপবাজ হইলেন। তাহীবা সকলে সম্্রীতভাবে বাম কবিতে লাগিলেন, কিন্তু বোধিমত্ব গৃহ, 
ধর্মে নিতান্ত অশান্তি ভোগ কবিতে লাগিলেন; তিনি বিষয়ভোগ পবিত্যাগ কবিয়া প্রতরজ্যা- 
গ্রহণেৰ জন্য ব্যাকুল হইলেন) তিনি ইন্জরিয়সেবায় অনাসক্ত থাকিয়৷ একাকী দীড়াইয়৷ বহিতেন, 
একাকী বমিতেন, একাকী গুইতেন। তিনি গৃহে থাকিয়৷ কাঁরারুদ্ধ বন্দীব ন্যায়, কিংবা 
পিঞ্জরাবদ্ধ কুদধুটেব ন্যায় ছট্ফট্ কবিতেন। ইহা লক্ষ্য করিয়া! ভাহার অগ্রমহ্ধী ভাবিতে 

লাগিলেন, “এই রাজা! আমার সঙ্গে আমোদগ্রমোদ কবেন না, একাকী দীড়াইয়া থাকেন, 
একাকী বসেন, একাকী শয়ন কবেন। ইনি তর্ণবরদ্ব- যুবক $ আমি বৃদ্ধা) আমার চুল 
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গাবিয়াছে) আচ্ছা, আধি ইহাকে বলি না কেন, “দেব, আপনাঁব মাথায় এনগাছা পাকা 
চুন দেখা বাইতেছে। এই মিথ্যা বথা বলিয়া সেই উপারে আমি ইহাৰ বিশ্বাস জন্মাইব ) 
ভা! হইলে ইনি আঁমার সঙ্গে জামোদগ্রমৌদ কবিবেন।” ইহা স্থির করিয়। এক দিন যেন 
রাজীর মাথার উকুন খুঁজিতেছেন এই ছলে তিনি বণিলেন, "দেব, আপনিও যে বৃদ্ধ হইলেন! 
আপনার মাধার যে এক গাছা পাকা চুল দেখ! যাইতেছে!” “তদ্রে, যদি তাহাই হয়, তবে 
চুল তুলিয়।৷ আমাৰ হাঁতে দাও?” মহিষী একগাছ৷ চুল তুলিনেন কিন্ত তাহা ফেলিয়া 
দিদা নিজের যাঁথা হইতে একগাছি পাক! চুন ভূপিলেন এবং উহা! রাজাব হাঁডে দিয়া 
বলিলেন, “দেব, এই আপনা পাঁকা চুল» ইহ! দেখিবাধাত্র ভীতত্রন্ত বৌধিমত্বে কাঞ্চন 
গটটমদুণ পাটে স্বেদবিনদ দেখা দিল। তিনি আপনাকে এই বলিরা ধিকাব দিতে লাগিলেন 
ন্মুনীম, তুমি যৌবনে বৃদ্ধ হইলে! তুমি এতদিন মলগঞ্চে নিমগ্ন গ্রাম্য শুকবের ন্যার্ কাম- 
গছ নিমগ্ন বহির়াছ; তোমার সাধ্য নাই বে ইহা ছাড়িগা যাও। এখন বিষয়ভোগ ত্যাগ কব 
এবং হিমবৎপ্রদেশে গিয়া গ্রব্রজ্যা গ্রহণ কর। এখন তোমার বরহ্চ্যবলম্বনের সময় উপস্থিত 
হুইয়াছে।” এইরূগ চিন্ত। করি! তিনি গ্রথম গাথা বলিলেন £-- 

যথাস্থানে কৃষকেশে বিদত্ডিভ মস্তক তোমায় কি শোভা ধয়িত 
শুরু দেই কেপ, নুমীম তোমার হইক়াছে এবে, ভবে হেন আর 
থাঁকিবে সংসারে 2 হও ধর্দারত ; ব্র্মচধ্যকাস এবে মদাগত। 

বৌধিসতব ব্রশ্চর্যেব গুণ বর্ণন করিলে মহ্বী ভাবিলেন, “আমি ইহার লোভ জন্মাইতে গিয়া 
এখন আমাকে ছাড়ি যাইবারই গথ খুলিয়। দিনাম।” তিনি অতিমাত্র ভীত্স্ত হইয়া 
বৌধিমবেব গ্ররজযা বন্ধ করিবার জন্ত ভীহার দেহুসৌষঠব বর্ণনপু্বক দুইটা গাঁথা! বলিলেন £-- 

পাঁকাচুল নয় মাথায় তোমার, ছিল উহ দেব, মাথার আমার। 
ভেবেছিনু, মিথা। বলির রাজন, করিব ভোঁমার হিভ লম্পাদন। 
হিতে বিগরীত ফপ এবে গাই ; ক্ষম অপরাধ, এই ভিচ্ষ। চাই। 

তোমার, বৃমধি। রণ যৌবন, অতি অভিরাম দেহের গঠন। 
শোঁতে দেহি পথম উদ্গত বমস্ত আগসে প্ররোছের মত। 
ভূঙ্জ রাঁজহখ, চাও মোর গানে, কালে ঘাহ! হবে তাহার সন্ধানে 
কি হেতু এখন যাইবে চলিয়! উপস্থিত কাম্য বন্ত তেয়াখিয়। ? 

মহিধীর কথা গুনিয়! বৌধিন্থ বলিলেন, “তদ্রে, যাহা নিশ্চর ঘটিবে, তুমি তাঁহাই বলিয়াছ। 
বয়ঃপবিণতির সঙ্গে সর্গে এই ক্বষ্তকেশ পরিবর্তিত হইয়া! শণের ন্যায় পাতুবর্ণ ধারণ করিবে। 
আমিও ত দেখিতেছি, যে সকল রাজকন্যা আজ নীলোৎপল-কুস্থ্মদাম-স্কুমারী, কাঞ্নবর্ণাতা 
এবং পুর্নযৌবনম্থণভবিলাসমন্তা, বগঃপরিণতির পর জরাগ্রস্ত হইয়া তাহারাও বিবরণী হই 
যান-_ তাহাদের দেহ ভগ্ন হইয়! গড়ে। ভর্দে, জীবদোকের এইব্নূপই ভয়াবহ পবিণাম ।” 
অনন্তর তিনি বু্তলীলায় দুইটা গাথা ছারা ধর্মাদেশন করিলেন £₹- 

দেখি আর এক তক কুমারী হতনু, হনধ্যা, গরমহনদনী, - 
নতিকার মত বিলামে ভুলা গুরুষের মন, যেধ! নেই যাঁর়। 

'দীতি, নখতি বর্ষ অবসানে কর দৃতিগাভ দেই নারী গানেঃ 
শ্রীয় তাহার গিয়াছে ভাঙ্গিয়া, গোগানসীষৎ * হয়েছে বাকিয়!, 
বাঁপিতে কপিভে কয়ে বিচরণ যতি জয়ে হাতে নে নারী এখন? 

*. গৌগানসী, ফুটীকাদির গাও (১৮২৭ পৃঠের গ|দটীক। হউবা 1) 
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মহাঁদৰ এইবপে রূপের শোঁকাবহ পরিণাম দেখাইন্া গৃহ্ধর্মে নিজের অনভিরতি প্রদর্শন 
কবিবার জন্য ছুইটা গাথা বলিলেন £-- 

থাকি খবে আমি একাকী শয়ন, এই চিত্ত গা জাগে মনে মনে। 
, করিয়া বিচার বুঝিয়াছি মার, গৃহধর্থে হথ নাহিক আমার। 

এসেছে নম প্রত্রজা! লইতে, রশ্নচ্যাত্রত গাঁগন করিতে। 

উঠিবার কিংবা বদিবার তরে ছর্বজে যেমন রঙ্স, হাতে ধরে, 
ধিবেক-বিহীন অ্ঞ।ন লোকের গৃহবাদ তথ। ক্ষণিক নুখের। 
ধীর যারা ভার! কাটি এ বন্ধন। - তি কামহ্থ প্রত্রাজব হন। 

মহান এইবপে বিষ ভোগেৰ সখ ও ছুঃখ গ্রদর্শন কবিয়া! এবং বুদধণীলা ধর্মদেশন করিয়া 
বন্ধুকে আহ্বান কবিণেন, তীহা দাবা বাজ্য পুমর্থহণ কবাইলেন এবং বাজতী। ও ধ্্্য সমস্ত 
পবিহীবপুর্বক গৃহত্য।গ কবিলেন। তীহাব জ্ঞাতিবন্ধুণণ কত দুঃখ কবিতে লাগিলেন ? কিন্ত 
তিনি তাহাতে বিচলিত না হইয়! হিমবতএরদেশে গমলপূর্ব্বক খধি গ্রত্রজ্য। অবনধন কবিলেন এবং 
সেখানে ধ্যানবলে অভিজ্ঞ! লাভ কবিয় ত্রদ্াজোকপবায়ণ হইলেন। 

[কথাগে শান্ত| মত)মমূহ বা!খ। করিণেন এবং তদ্থার| বহু গেককে অন্ত পান বরাইয়! জাতফের মমবধান 
ক্ষরিলেন। 

সমবধান-তখন গ|ছুল-গাত। ছিলেন মেই অগ্রমহ্ষী, আন ছিনেন মেই বানা এবং অমি ছিগস হশীম- 
বুমার।] 

৪১২-কোটিশাল্মলি-জাভি। £ 

[শা। জেঙঘনে অবস্থিতিকাঁলে গাগের নিগ্রহনদ্বদ্ধে এই বথ| বণিয়াছিদেন। ইহার বর্তমান বন 
গ্জ্ঞ-জাতকে 1 বলা যাইবে। এ ক্ষেত্রেও, পধশত ডি কাঁমচিস্াা় অতিভূভ হইয়|ছেন। ইহ! জানিতে 
গারিয়। শান্তা, জেতবনের যে অংশ কোটি সুবর্ণ ছায়া মণডভ হইগাছির, যেখানে ভিম্ুগৰ মমবেত করাই 
বলিযাছিলেন, “ভিমুগণ, খাহ। আখহিতবা, ভাহাকে আশদ্কা করিয়। চলা উচিত ॥ যেদন নাগ্রোধাদি তক 
অস্যবৃদ্ষকে আশ্রয় করিয়। তাঁহার সর্বনাশ করে, দেইয়গ পাপও মানুযকে আশ্রয় করিয়। তাহার সর্বনাপ 
করে। পুরাকালে এক দেবতা| জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়। এক (তোটি).শানলি বৃক্ষে বাস করিতেন। এক দিন 
একটা! গাথী বটের বীজ খাইয়া এ বৃক্ষের শাথান্তরে মহত্যাগ করিয়ছিল। ইহা দেখিয়া, উজ কারণেই এ 
দেবতা ভদ্র গাইয়াছিলেন থে অতঃপর তাহার বিমালেয় বিনাশ হইবে ।” অনন্তর ভিনি সেই অভীত বণ! 
আঁরন্ত ধরিমেন $--] 

গুরীকালে বাবাণদীরাজ বরহ্ষদতের মময়ে বোধিসত জন্মান্তব প্রাপ্ত হইয়। এক কোটি- 
শানসুলি বৃক্ষে বৃক্মদেবতারপে বাস করিতেন। একদা! এক স্ুপর্ণবান্জ সার্ঘাশতযোজন শরীর 
ধারণপুর্বক পক্ষঘাতে মহাসখুদ্রের বারিরাণি দ্বিধা বিভক্ত করিয়। সহশব্যাম-পরিমিত এক 
নাগবাজের লাস ধরিয়াছিদ এবং মর্প যে থাণ্ত মুখে লইয়াছিল, তাহা তাহাকে পরিত্যাগ 

৯. পনীশ-জীতকেও (৩৭৪) এই ভাব দেখ! যার। শান্মলি শষের পুর্ধবরভী 'কোটিখবোর মার্থকতা কি? 
আমার মনে হয় ইহা 'কুটগাথলি' হইবে। কুটশীল্মলি ব! রোহিতক বৃক্ষকে আমরা তিজরাজ বজিয়। থাকি । 
কোথাও কোথাও ভিজা শব্দটা বিকৃত হইয়া 'পিতিরাজ' হইয়াছে। যমাধিকাঁর়ের ভীষণকটকবুক্ত এক 
মহাবৃক্গও কুট-শাথনি লয়ে অভিহিভ। 

1 জাতবাধ-ব্নাও এই নামে কোন জাতক নাই। 
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ঘরিতে বাধ্য করিরা ব্য বৃক্ষদমূহের উপর দিয়া এ পাননি বৃক্ষের অভিমুখে গিয়াছিল। 
অধধে্িত্বমান নাগরাজ্ আপনাকে মুক্ত করিবার আশায় একটা ন্যাগ্রোধ বৃক্ষে নিজের কণ্ঠ 
প্রবেশ করাইয়া বুদ্ষটাকে বেষ্টন পূর্বক ধবিল। সুবর্ণরাজ মহাঁবল; নাগরাজও মহাঁকায়) 
এই জন্য স্াগ্রোধ বৃক্ষটা সমূলে উৎপাঁটিত হইল, তথাপি নাগরাজ বৃক্ষটাকে ছাড়ি দিল 
না। নুবর্ণরাজ ন্যগ্রোধবৃক্ষ ও নাগরাঁজ ছুই-ই লইয়া চলিল, এ শানপি বৃক্ষে গিয়া নাগটাকে 
কাণ্ডের উপর ফেলিয়! উদ্রবিদারণপুর্ব্ষ যেদ ভক্ষণ কবিল এবং কঙ্কালটা সমুদ্রে মধ্যে 
ফেলিয়া দিব। 

ঁ ন্যগ্রোধরৃক্ষে একটা পক্ষিণী থাকিত। বৃক্ষটা যখন উৎপাটিত হয়, সে তখন 
উড়িয়া "গিয়া কোটিখাল্মলির শাখান্তরে উপবেরশন কবিয়াঁছিল। বুক্ষদেবতা ত্র পক্ষিণীকে 
দেখিয়া ভয়ে কীগিতে "লাগিলেন, কারণ তিনি ভাবিলেন, “এই পাথীটা আমার কাণ্ডে 
মলত্যাগ করিবে, তাহা হইতে ন্যগ্রোধের বা গ্রক্ষেব চাঁবা বাহির হইবে, সেই চারা কালে 
নমন্ত বৃক্ষ বেষ্টন বিমা ফেলিবে, কাজেই আধার এই বিমান নষ্ট হইবে। বৃগ্ষদেবতার 
বম্গনের সঙ্গে নঞ্গে কোটিশীলুলি বৃক্ষটাও আমুল কীপিতে লাগিল। স্ুপর্ণরাজ বৃষ্ষটাকে 
কীগিতে দেখিয়। নিম্নলিখিত দুইটা গাথায় তাহার কাবণ জিজ্ঞাসা করিল £-. 

দশ শত হাম দীর্ঘ উরগ লইয়া মুখে।. বমিল|ম আমি মহাবায়, 
এত ভার ছি তবু. কীঁপিলেন! ভয়ে ভুমি; বল দেখি, গুধাই তোমায়, 

দ্র এই পদ্দিণীকে-. ভার যাঁর তুচ্ছ অতি ভুশনীয় আদার সহিত, 
বহিএবে। ছে পললি। ফাঁপিতেছ থর থর। হইয়াছ কেন এত ভীত? 

দেবপুজ ভয্বের কারণ বুঝাইবার জন্যু নিয়লিখিত টারিটা গাথা বলিলেন £-- 
ংস থাগ্ত তব, খাঁ ফল শুধু এর, বীজ বট-পরম-উডুম্বর অথথের 

খেয়ে মোর স্বদ্ধোপরি করিবে স্থাপন; হইবে সে লব হ'তে অঙ্কুর উদ্গম। 

খঞ্চাবাত হ'তে তারা আশ্রয়ে আগার. রক্ষা পেয়ে কমে হবে বৃহৎআ।ক।র । 
বোইিবে আমায় শেষে হেন ভাবে নবে বুহ্ষত্ব আমার, হায় ক্ছু নাহি রবে। 

দৃসুস। দুলক্দ্ধ, বৃদ্ধ শত শত বিহগ-আনীত বীজে হইয়াছে হত। 

স্থবিশল বনপতি-তাহ!ফেও হাঁক) অধ্যার্য * বৃষ্ম অতিস্রণি বৃদ্ধি গায় 
ভাব সেই পরিণাম, গুন মহাশয়, ভয়ে কাপিয়। উঠে আমার হদয়। 

বৃক্ধ দেবতার কথা! গুনিয়া নুপর্ণ শেষেব গাথাটী বলিল £-_ 

শহ্কার করে ভীত করে মুধীজম অনাগত ভয় হাতে আর রঙ্গণ। 
ইহামুত্র অনাগত ভ্স আছে যত, 1 ভ|বি সুধী আত্মরগ্র! করেন মতত। 

ইহ। বলিয়া স্থপর্ণ নিজের অন্ৃভীব বলে সৈই পক্ষিণীকে ভয় দেখাইল, তাহাতে মে গলাইয়া 
গেল। 

[এইরণে ধর্মদেশন করি! শন! বলিলেন, "দেখ ধাহা আশাহ্কতযা, তাহাকে আশঘা করাই হর্থবা।* 
অতঃপর তিনি সত্যদমূহ বাখা| করিলেম। তাহ! শুনিয়া! মেই পঞশত ভি্ষু অর্থ গড করিলেম। 

দমবধ।ন--৩ধন মারিপুত্র ছিলেল সেই হপর্রাজ এবং আমি ছিলাম দেই বৃক্ষদেবতা। ] 

ঈ অধ্যাব্য বৃক্ষ _গরগাছা। 

1 পারঘৌফিক অনাগত ভদ্র বলিলে গ্রাণিহত্যদি পাগজা নসকঘ্গ্রভৃতি বুিডে হইযে। 
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[শান্ত জেতবনে অবস্থিতিকালে ফৌঁশলরাজের আঁগত্বক-গ্রীতিসন্থদ্ধে এই কথা বলিয়ছিলেন। তিনি 
নাকি একদা, যাহায়। বংশানুত্রমে ডাহার সেব। করিভ এইরাপ পুরাণ যোীদিগ্লেব অনীদর করিয়া আগহৰ 
অভিনবাগত যোদ্বাদিগের সন্মান-মৎকাঁর করিতেন। অনন্তর প্রত্যনতপ্রদেশে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে যখন 
তাহা দমন করিবার জগ্ত যুদ্ধযান্র! করা হইল, তখন পুরীণ যোদ্ধারা যুদ্ধ করিল না, তাহার! ভাঁবিল, 'আগন্বের 
দাজসৎকার পায়, তাহারাই যুদ্ধ করুক আগত্বকেরাও নিশ্টে্ট রহিল, কারণ তাহার সিন্স করিন, 
পুরাণ যোদধারাই যুদ্ধ করিবে। কাজেই বিপ্রোহীর! জয়ী হইল, রাজ! গরাঁজিভ হইলেন এবং বুধিলেন যে 
ভাহার আগগন্তক-বাৎমলাই এই পরাভবের কারণ। তিনি শ্রীব্তীতে ফিরিহ1 ভাঁবিতে লাগিলেন, 'দশবনকে 
জিজ্ঞাস! করিয়া দেখি, কেধল আমিই কি এই কারণে পরাজিত হইলা, লা অন্য রাজীরও পূর্বে এইবগ 
দু্দশীপন্ন হইয়াছিজেন?) অনন্তর তিনি প্রাতরাশগ্রহণানম্তর জেতবনে গমনপূর্ববক শীন্তাকে এই প্রশ্ন জিলাদা 
করিলেন। প্রান্ত বলিলেন। "মহারাজ, আপাঁন একা নহেন, প্রাচীনরাজারাও আগন্থকবাৎসলাদোষে পরািভ 
হইয়াছিরেন।” অনন্তর রাজীর অনুরোধে তিনি সেই অতীত বথ। আরম করিলেন $.-] 

পুরাঁকালে কুরুরাজ্যে ইন্রস্থ নগবে যুধিঠিব-গোত্রজ ধনগ্রযন নামে এক কৌরবরাজ 
ছিলেন। বোধিসত্ব তখন তাহা পুবোহিতকুলে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া বর়ঃগ্রাণ্তির গর 
তক্ষণিলায় গিয়া! সর্বশিল্পে বুৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং ইন্ত্পগ্রস্থে গ্রতিগমন করিয়া পিতাব 
মৃতযুব গৰ পৌবোহিত্য লাভ কবিয্াছিলেন। তিনি বাজাব অর্থধর্মানুাসক হইয়াছিলেন। 
লোকে তীহাকে “বিদূব পণ্ডিত' এই নাম দিয়াছিল। 

এ সময়ে রাজ! ধনগরয় পুবাঁণ যোদ্ধাদিগেব অনাদব করিয়া আগন্তকর্দিগেব প্রতি অনুগ্রহ 

গদর্ণন করিতেন) তাহার প্রত্যন্তবামীবা বিদ্রোহী হইলে যখন যুদ্ধার্থ দেন! প্রেরিত হইল, 
তখন ৭আগন্কেরা বুঝুক*, *পুবাণ যৌদ্ধাবা বুঝুক” এইবপ ভাবিযা কি পুরাতন যৌদধা, 
কি আগন্তক যোদ্ধা, কেহই বুদ্ধ কবিল নাী। কাজেই রাজা পবাজিত হইয়া! ইন্গরস্থ 
ফিবিয়। গেলেন এবং ভাঁবিতে লাগিলেন যে, আগন্তকবাত্মল্যবশতঃই তাহাব পরাজয় ঘটিয়াছে। 
তিনি একদিন ভাবিলেন, পবিদুব পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা বিয়া দেখি, কেবল আমিই একা 
আগন্বকদিগের গ্রতি বাৎসন্য দেখাইয়৷ পবাজিত হইলাম, না অন্য বাজারাও পূর্ব এই 
ফাবণে পরাজিত হইয়াছিলেন। অনন্তব বিদুর যখন রাঁজবর্শনে গিয়া আন গ্রহণ করিলেন, 
তখন ধনগ্রনন সেই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবিলেন $-- 

[শান্তা দিমলিখিত অর্দগীধায় সেই প্রশ্ন ব্যাথ্য| করিলেন £-- 

র্দপ্রিয় যৌধিষির ধনগ্রয় বিদুরে শুধাঁ, 
“কে একাকী, বল বিএ, না| কারণেতে শোক গায়।" 

ইহ শুনিয়া বোধিসব বলিলেন, গ্মহারাজ, আপনাব শোক ত শৌঁকই নহে। পূর্বে 
ধূমকাবিনামক এক অজপাঁল ত্রান্দণ ছিল। সে খুব বড় একটা! ছাগধুখ হইয়া বনমধ্য 
ব্রজ নির্খাণপূর্বক সেখানে ছাগগুলি বাখিত; গতি রজনীতে ধুম উৎপাদন করিয়। ছাগদিগের 
রক্ষণাবেক্ষণ কবিত এবং যথে্টপবিমাণে ক্ষীবাদি ভৌজন কবিত অনস্তব একদা কতকগুলি 

হেমবর্ণ শরত দেখিয়। সে তাহাঁদেব প্রতি স্সেহপরায়ণ হইল এবং ছাঁগগুলিকে ভুচ্ছজ্ঞান 
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করিয়া, পূর্বে ছাগের যেরূপ যন্ত্র কবিত, এখন শবতদিগেব সেইরূপ যত্র করিতে লাগিল। 
কিন্তু শরৎকাঁলে শবভের! হিমালয়ে পলাইয়া গেল। ছাগগুলি (যত্রেব অভাবে) পূর্বেই মার! 
গিয়াছিল; শরভেরাও দৃষ্টিপথেব বহিভূ্তি হইল। এই শোকে ব্রাহ্মণ পাুবোণগ্রস্ত হইয়া 
অচিরে দেহত্যাগ করিল। এ হতভাগ্য ব্রাহ্মণ আগন্তকেব প্রতি বাৎলল্য দেখাইতে গলপ! এইরূপে 
আপনা অপেক্ষা শতগুণে, মহগুণে শোকভোগ কবিয়াছিল এবং শ্রেষে নিজে পর্যন্ত প্রাণত্যাগ 

কষরিয়াছিল।” এই উদধাহ্রণ প্রদর্শন কবিয়া! বিদৃব নির্ললিখিত গ্াথাগুলি বলিয়াছিলেন-- 
তে্্বী বাদি বিপ্র উৎপাদিয়! ধূম সদা রন্দিতেন অজযৃথে বনে , 
ধূমগক্ধে বধীকালে মণকার্ত শরতের) উপস্থিত হ'ল সেই থানে। 

যা কিছু আদর যত্ব শরতে এখন গাঁষ। অজযুখে দৃষ্টি নাই আর; 
চরে তাঁরা ইচ্ছামতে ; বেহনা আছে রক্ষিতে, ত্রমে নাণ হইল সবার । 

শরৎ দিয়াছে চলি, নির্মশক বনস্থলী , শরভের। করিল প্রয়াণ 

ছদ্ম গিরির মাঝে, আছে যথ। উৎ্নকাজি আ্োতম্বতীকুন জন্মস্থান। 

শরভ গিয়াছে চলি, মরিয়াছে অজ্গণ, সেই শোকে নির্বোধ ব্রাহ্মণ 
কিছু দিনে, হী, হায় কৃশ ও বিবর্ণ হয়ে পাতুরোগে তাজেন জীবন। 

গ্রকৃত আগার যেই, অনাদরে ত/লি তারে আগঞ্তকে শ্ীতি ষে দেখায়, 

ধৃসকারী বিপ্রবৎ এক|কী মে বহুশেকে। মহারাজ মহাশোক গাঁর়। 

-মহাঁসব্ এইবগে রাজাকে গ্রবৌধ দিলেন। রাঁজাও বীতশোক হইঞ্ প্রীতি লাভ করিলেন 
এবং তীহাকে বহু ধন দান কবিলেন। তদবধি তিনি নিজ পুকষদিগেব প্রতি অনুগ্রহ দেখাইতে 
লাগিলেন এবং দানা্দি পুণ্যকর্মের অনুষঠানদ্বাব।স্বর্দপবায়ণ হইলেন। 

[ব্যান - তন আনন্দ ছিলেন সেই কৌরব রাজা, রাজা প্রসেনভিৎ ছিলেন মেই ধুনকারী ঝা এবং 
আমি ছিলাম বিদুর পন্তিত। ] 

৪১৪ জীগ্রভজা তন । 

[ শান্ত! দেতবনে অবস্থিতিকাঁলে একজন উপামফের সম্বন্ধে এই কথ। বলিষ্লাছিলেন। একদ1 পঞ্খতখকট- 
মার্ঘ আবন্তী হইতে যাঁজ। করিম! কাস্তারমার্গে উপনীত হইয়াছিল। এই আতাপন্ন আর্ধশ্াবক তাহাদের সঙ্গে 
ছিলেন। সাবা কৌন উদকহুলত মনোরম প্রদেশে শকটগুলি খুলিয়। খাঁদ্যাভোজনীয় আয়োজনপূর্ব্বক অবাস্থৃতি 
করিরেন; তাহার সঙ্গের লোকজন এখালে সেখানে ঘুমাই! পড়িল? কিন্ত এ উপাসক মার্ঘবাহের নিকটে এক 
বৃদদমূনে গাণচারি করিতে লাগিলেন। এদিকে পধশত চোর এ মার্থ নুন করিবার অভিপ্রায়ে নানাবিধ অস্রশন্্ 
লইয়! চারিগিফে বেন করিয়] ধীড়াইল। তাহারা উপনককে গা-চারি করিতে দেখিয়া শবিল, 'এই বাক্তি 
ঘুমাইলে লুঠ করিব কিছু উপ!নফ রাত্রির তিন ঘামই প| চারি করিবেন, কাজেই চোরের! এভাষকাছো। 
গযাণমুদ্গরীদি যে সকল অন্দর লইয়া আমিয়াছিল, মমস্ত ফেলিয়! চলিয়। গেল--যাইবাঁর সময়ে বলিল “অথ 
সার্ধবাহ, এই বাতি অপ্রদভভাবে জাগ্রৎ ছিলেন বলিয়। আল ভেমার প্রাণরপ্। হইল এবং তোমার সম্পত্তি 
তোমারই দুহিল তোমার কর্তবা যে এই বাক্তির যখোচিত বম্মান কর।” সার্থবাহের অনুচরেরা বথাকালে 

নি্াভাগ করিয়া চোরের! যে গাযাণীদি ফেলিয়। গিযাছিন, দেইগুলি দেখিতে গাইল এবং বুবিল যে, উপাঁসকের 
কুগাতেই ভাহাঁদেরও গ্রাণরক্ষা হইয়াছে! কাছেই ভাহার। এ ব্যক্তির বহসৎকার করিল। অভঃণর উপানক 

অভীষ্ট গানে গমনপূর্বাক নিজের কাঁধ্য সম্পন্ন ববিভেন এবং শ্রাবন্তীতে ফিরিয়া জেতবনে পার গৃজ! কগিযেন। 
তিমি প্রণাম করির| একান্তে আসন গ্রহণ করিনে শা দরিজঞামিমেন, “কি ছে উপীনক, ভোমাফে বে থতদিন 



২৩৪ সপ্ত নিপাত। 

দেখিতে গাই নাই?” উপ|সক তখন সমস্ত বৃত্ত নিবেদন করিলেন। শত! বলিলেন, “কেবল তুমিই যে 
নিদ্বিত না হইয়। ও জাগিয়। থাকিম। বিশিষ্ট মৎকার লাভ করিয়াছ তাহা নহে, পুরাণ পণ্ডিতে্ও জাগ্রং 

খাকিরা বিশিষ্ট গুণ লাভ করিয়ছিলেন।” অনন্তর উপামকের অনুরোধত্রমে তিনি মেই অতীত কথা আস্ত 
করিরেল :--]1 

পুরাকালে বারাণনীরাজ ব্র্মদত্তের ঈময়ে বোধিসত ঝ্া্মণকুলে জন্মান্তর লাভি করিয়া 
বাঃগ্রাপ্তিব পব তক্ষশিলা নগবে সর্বশিল্পে বু[ৎপন্ন হইয়াছিলেন। সেখান হইতে ফিবিয়া তিনি 
গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করেন এবং কিয়্ৎকাল পরে খধিপ্রব্জ্যা গ্রহ্ণপূর্বক অল্পদিনের মধ্যেই 

(্লানাভিল্ঞা গ্রাপ্ত হন। তিনি "থান? ও “স্কুমণ এই ছুইটা ঈর্ষ্যাপথ « অবলঘ্পূর্বক হিমবন্ত 
গ্রদেশে বাস কবিতেন। তিনি নিদ্রিত না হইয়া দম্ত রাত্রি চঙ্কুমণ কবিতেন। তাহার 
চকু মণ-্থানেব এক প্রান্তে জন্মা্তবপ্রাগ্ড কোন বৃক্ষদেবত] তাহাব ঈর্ধ্যাপথে সন্তুষ্ট হইয়া একদিন 
তরতবনবস্থ এক কোটরে অবস্থানপূর্বক নিশ্নলিখিত প্রথম গাথাঘারা! প্রশ্ন করিলেন £-- 

অগরে জ।গিলে নিদ্রিত কে হয়? অন্ে নি্রা গেলে জ থিয়! কে রয়? 
উত্তর ইহার দিবে কোন্ জন? ফে ফরিবে মৌর মনোহ তন? 

দেবতা কথ! গুনিয়। বোৌধিন বলিলেন £-. 

অপরে জাগিলে আমি নিদ্র যাই। অন্ত নিসা গেলে আমি জ।গি রই। 
দিলাম তোমার প্রশ্নের উত্তরঃ মংশয় না তব রবে অতঃপর 

বোধিদত্ত এই গাথা বনিনে দেবতা নিম্নলিখিত গাঁথা দাবা আবাব প্রশ্ন করিলেন $-- 
অপরে জ।গিলে তুষি নিগ্রা যাও, অস্থে নিজ গেষে জাগরণ গা £-. 
এ রহ ভুমি বন বিস্তারিাঠ. কিরণ দস্তবে লহ খুলিরা। 

তখন বোধিত্ত পূর্বক থিত উত্তরের ব্যাখ্যা! করিয়া! বলিলেন £- 
নববিধ ধর্ম, 1 দং্যগ ও দম৮- মাছি জানে যাঁরা এদের মম, 

রি ঘুমাইয়া ভারা থাকে যে দময় জাগি আমি যহি,বলিনু নিচ্চ়। 

যাগ, ঘেষ আর অবিদ। হইতে বিমুক্ত ধীহার| এই পৃথিবীতে, 
জাগ্রৎ ভীহার! রন যে নময় নিদ্র। যাই আমি বণিনতু নিশ্চয়। 

কিবাপে অগরে জাগিলে ঘুমাই, অন্তে নিদ্র! গেলে আমি জাগি রই, 
বলিনু খুলিয়া প্রথের উত্তর ঃ সংশয় ন| ভব রবে অতঃগর। 

মহাসত্ব এইবপে প্রশ্নের মবিস্তব উত্তব দিলে গেই দেবতা ভীহার স্ততিনুচক শেষ গাথা 
বলিলেন £-- 

জাগিলে ঘুমাও, জাগ নিদ্র! গেলে। ধগ্ত মাঁধুবর! তুসি অবহেলে 
দিয়া প্রশ্নের অতি সদুত্তর ঃ হাহিক সংশর কিছু মান আঁর। 

এইবাপে বোধিমত্বেব স্তব করিয়! সেই দেবতা! নিজেব বিমানে প্রবেশ করিলেন। 

[নমবধ।ন- তখন উৎগলবর্ণ! ছিলেন দেই বৃদ্ধদেবতা এবং আমি ছিলাম মেই আপন । ] 

ক ঈর্ঘযাপধ অর্থাৎ কিবূপে শুইভে, বগিতে, দীড়াইতে ও চগ্কমণ করিতে হয় তাহার বিধান। এই 
চতুর ঈ্ধ্যাপথের মধ্যে বোধিসথ স্থান ও চক, মণ অবলদন করিয়াছিলেন অর্থাৎ তিনি হর দাড়াইথ থ|কিতেন, 
নয় [চারি করিতেন, কীচ শুইতেন না, বা! বসিতেন না। 

মাতুষ্টয। ফল্চতুষটয় এবং নির্বাণ এই নয়টা লোকোতর ধর্ম নামে বিদিত। 



৪১০--হুল্মাঁঅপিশু-জাতক্চ ।* 

[শপ্ত। জেতবনে অবিডিকালে মল্লিক! দেবীর সব্বন্ধে এই কথ! বলিয়াছিলেন। এই গরমহ্ন্দয়ী মহা 
পুধাবতী রমণী শ্াবতীবাঁদী এক মাঁলীকারছোঠকের কম্ঘ!। ভিনি যোড়্বর্ষ বয়ংত্রমকাগে ঘুলের সাঁজিতে তিনটা 
বুল্মাযদিও 1 দীধিয়। এক? কতিগয় কুমারীর নহিত পুর্গরামে ঘাইতেছিলেন। ভিনি লরের বাহিরে নিত 
হইয়া দেখিতে গাইলেন, ভগবান্ যুদ্ধদেব সঙ্ঘপরিহৃত হই নিজদেহ হইতে শ্রভ। বিকিরণ করিতে করিতে নগরে 
প্রবেশ করিভেছেন। তখন তিনি মেই কুজ্মাবপিগওর জাইঘ। শাভার নিকটে দেলেন। চতুর্মহারাজের! যে 
ভিক্ষাপাত্র দিয়াছিনেন, শান্ত! তাহাতে কুলধপিগগুলি গ্রহণ করিলেন। সল্পিকাও তথাগতের পাধোপরি মন্তফ 
কাধ গাছকে প্রণাম করিলেন এবং বুষ্ধাবলোকনে ও যুভসেবায় যে জ্রীতি জন্মে তাহ! প্রাপ্ত হই 
একা দাড়ায় মহিলে। ততদদর্শনে শাস্তা ঈষৎ হান করিদেন। আঘুগ্রান্ আনন খাতকে হাসিবার ফারণ 
দিজ্ঞাম! করিলেল। শীত! বলিলেন, "আনন, এই হুদ্মাযপিওগুির ফলে এই কুমারী আজই কোশনরাজের 
অগ্রমহিষী হইবে ।" 

অতঃপর কুমারী গুঙ্পারামে থমন ফরিগেন। সেই দিন ফোশমরাজ অজাঙশবর সহিত ধুদধে পরা হইয়া 
গলাইিথ। আমিতেছিলেন। তিনি অর্থারৌহণে আমিবার কানে ল্লিকার গান শুনিতে পাইদেন এবং ওহাতে 
গ্রতিবভূচিত্র হইয়া অথ্থকে পুপ্পোগন।ভিমুখে চালাইলেন। পুথাবতী সম্পিক! রানাকে দেখিয়া পলায়ন করিলেন 
নাঃ প্রতাভ অথমঃ হইয়। অধ্ের নামারজ্জ, ধাবণ করিলেন। রাজ! অ্পৃষ্ঠ হইতেই জিআায। করিলেন, 
"্ঠুমি মধামিকা, ন। অ্থামিক17” অনন্তর যধন গুনিলেন, মমিকা অন্বামিকা, ভথন তিনি অথথ হইতে অবতরধ- 

বক তাহার অথে শয়ন ুরিয়! বাতাঙপররত্তি অগনৌদন ফরিলেন, মূহুর্তকাল বিশ পরব ডাহাকেও 
অঙ্বগৃ্ঠে উত্তোলনপুর্বক দৈন্যসাযন্ত-পরিবৃত হইয়া নগরে প্রবেণ করিলেন, এবং মল্লিকাফে ডাহা গিতৃগৃহে 
বাঁধিয়া গেলেন। অতঃপর সায়াহক!দে ফান প্রেরণ করি] ভিনি মলিকাঁকে মহাসযারোহে নিজ তবনে আনয়ন 
করিলেন এবং তাহাকে রতররাণির উপর বমাইয়া অগ্রমহিধীর সন্ধে অভিষিক্ত করাইজেন। মমিক! দেবী তদযধি 
রাণার অতি প্রিয় ভা্ঘযা হইণেন; তিনি পতিব্রতা ছিলেন এবং পূর্বেধোখানাঘি $ গঞচকল্যাণধর্দে অমন্ুভা হই 
গতিষেবা করিতেন। বুভোৰও তাহকে বড় স্নেহ করিতেন। 

মন্রিক! দেবী শগাফে তিনটা কুমাষপিও দি! এই উঘর্ধোর অধিফারিণী হইয়াছেন, নগরবাদী মফলেই 

একথ| জানিতে গারিল। একদিন ভিঙ্ুরাও ধর্মনভীয় এনখবক্ে কধোপকথন করিতে আণিলেন। ডা14| 
বঠিলেন, "দেখ ভাই, সলিক। দেবী বুদ্ধদেবকে তিনটা নুল্সধপিও দান করিয়া! তাহার ফলে সেই দিনই খাহ্যীর 

গদে অভিষিজ হইফ্াছেন। অহো, বৃদ্ধদেবের কি অপার মহিমা!” এই সময়ে শান্ত! দেখালে উপস্থিত হইয়। 
ওোহাদের আলোচাখান বিজয় জানিতে গারিলেন এবং খলিহোন, "দেখ ডিদুগণ, মনিকা একজন সর্বজ্ঞ বুকে 
তিনটা কুম্মাষণিও সাত্র দান বরিয়। যে কেশিনযজের অগ্রমহিষীর পদ প্রাণ্ড হইয়াছেন, ইহা আ্ধ্যের বিষয় 
নহে, কেনন। যুডুদিগের নৃহিমা অপার। প্রাচীন কাঁলের গভিতের! প্রত্যেকবুদ্ধদিগুকে অতৈল, অগবণ কৃল্স!য 
ঘন বরিয়াণড তাহার ধলে গর জন্মে ত্রিশত যৌজন বিশতীর্দ কাণীরালে) রাজ গ্রাণ্ড হয়াছিলেন।” অনন্তর 
তিনি মেই অতীত কথ। আর্ত করিলেন £ -] 

* লাতকমাল! (৩)। কথামরিৎসাগরেও এইবণ একটা আখায়িকা জাছে। 
1 বুদ্জায়--010060 সাহেব ইহার অর্থ লিথিয়াছেন 5০: 8:৫6] এবং জাওকের ইংরাজী অনুবাদক এই 

অর্থই এহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহার সঙ্গে পরবর্তী "পি৩" শযের একা থাকে না। সংস্কৃত অভিধানে 
'কুল!ধ শের একটী অর্থ সিদ্ধ ঘব। এখানে সেই অর্থ গ্রহণ করাই যোধ হয় সমীচীন। 

£ পুববটুঠাযিতাদীহি পঞচহি কম্মাণধঞ্টেহি সদনাগণ্া- স্বামী শ্যাতাগ করিষার গুরেই নিজের শযাতাগ 
করিবার অভ্যাস ইত্যাদি! ধাহারা গৃহলক্দী, ভীহাদের এই ল্ল গণ থাঁফে। ইংরাজী অনুবাগফ ভ্রমবণতঃ 
এই অংশের 1305565580 0৫ 091/141 567%2019 এই অনুবাদ করিয়াছেন! 



হ৩২ সপ্থনিপাত। 

পুবাকালে বারাণসীবাজ ব্রহ্ধদত্তের সময়ে বোৌধিসত্ব এক দরিদ্রকুলে জন্মাস্তর প্রাপ্ত হ্ইয়! 
বয়ঃগ্রাপ্তির পৰ কোন শ্র্রেষ্ভীব আশ্রযে মজুবি করিয়া জীবিকা নির্বাহ কবিতেন। তিনি 
একদিন পথে একট! দোকান হইতে প্রাতবাশেব জন্ চারিটা কুল্মাফপিও লইন়! কর্ণস্থানে 
যাইতেছিলেন, এমন সময়ে দেখিতে পাইলেন, চাবিজন গ্রত্যেববুদ্ধ ভিঙ্গাচ্যার জন্য বাবাণমী 
নগরাভিমুখে যাইতেছেন। তিনি ভাবিলেন, “ইহাবা ভিক্ষাৰ জন্ত বাঁবাণদীতে যাইতেছেন। 
আমার নিকটেও এই চাবিটী কুম্মাপিও আাছে। এগুলি ইহাদিগকেই দেওয়া উচিত» 
তিনি ভিদ্ষরদিগেব নিকটে গিয়া প্রণিপাতপুর্বক বলিলেন, প্তদন্তগণ, আযাব হাঁতে চাবিটা 
কুলাষপিও আছে; আমি এইগুলি আপনাদিগকে দিতেছি। আঁপনাবা স্বীয় উদদর্যগুণে এই 
উপহাব গ্রহণ করুন। ইহাতে আমাৰ যে পুণ্য হইবে, ভাহাঁব বলে আমি দীর্ঘকাল স্থ্বী ও 
কল্যাণভাঞ্ন হইব।”- অতঃপৰ বোধিসতব ঘখন বুঝিলেন, তাহার! কুঞ্াষপিগুগুলি গ্রহণ করিতে 
ইচ্ছা! কবিয়াছেন, তখন তিনি বালুকা বিস্তাবপুর্ববক তদুপরি চাঁবিখানি আঁদন প্রপ্তত কৰিলেন 
এবং ও আসনগুলি ভগ্রশাখাপল্লবাদদিঘার। আবৃত করিলেন। অনন্তর প্রতোকধুদ্ধদিগরকে যথাক্রমে 
তছ্ুপবি উগবেশন করাইয়া এবং জল আহবণপুর্ববক দক্ষিণোদক গাভিত কবিয়া তিনি 
চাবিপাত্রে চাবিটা কুল্মাফপিও রাখিলেন এবং প্রণাম করিয়। বনিলেন, "ভদত্তগণ, ইহার ফলে যেন 
আমি আর দবিদ্রগৃহে জন্মাত্তব প্রাপ্ত না হই; ইহ! যেন আঁমাধ সর্ধজ্ঞতালাভেব কাঁবণ হয়? 
গ্রত্যেকবুদ্ধের ভোজন শেষ কবিয়! অন্ুমোধনপুর্বক আকাপপথে নন্দমূল গুরাঁ গ্র্থান কবিলেন, 
বোধিনত্ও কতা্চলি হইব প্রত্যেকবুদ্ব-দংসর্গজাত প্রীতি অন্ুতব কবিলেন এবং তাঁহারা 
দৃষ্টিপখেব বহিভূ্ত হইলে কারধ্যস্থানে চলিয়। গেলেন। তিনি যতদিন জীবিত ছিলেন, এই ঘটনা 
শ্রবণ কবিতেন এবং দেহান্তে উক্ত কাবণে বারাণদীরাজেব অগ্রমহিষীব গর্ভে জন্বাস্তর গাভ 
কবিলেন। তহাব নাম হইল ব্র্ধদত কুমাঁব। তিনি যখন পায়ে তব দিয় হার্টিতে শিখিলেন, মেই 
সময় হইতেই জাভিশ্মরত্ব-বলে, লোকে যেমন নির্শল দর্পণে নিজের মুখবিদ্ব দেখিতে পায়, 
সেইরূপ নিজেঘ অতীত জন্মের কার্যযগুলি--তিনি যে এই বাঁবাণমীতেই মভুব খাটিতেন, 
কর্ণৃস্থানে যাইবাব কালে প্রত্যে কবুদ্ধদিগকে চাবিট! কুল্মাষপিও দান কবিয়া সেই পুণাবনে 
রাজকুলে জন্মলাভ কবিয়্াছেন--ইত্যাদি অতীত ঘটন। প্রত্যক্ষবৎ দেখিতে লাগিলেন। তিনি 
বয়ঃপ্রাপ্তিব পব তক্ষশিলীয় গিয়া সর্কশিল্নে ব্যুৎপন্ন হইলেন এবং পিতাব নিকটে নিজের অধীত 
বি্াব পৰিচয় দিয়! উগবাজ্য লাভ করিলেন। অতঃপর তাহাব পিতার মৃত্যু হইল এবং তিনি 
নিজেই বাজপদে গ্রতিষিত হইলেন। 

বোধিসত্ব বাজ! হইয়! কোখলবাঁজেব পবযস্থুনারী কন্তাকে নিজের অগ্রমহিধী করিলেন। 
ভীহার ছত্রমঙ্গলদিনে * সমস্ত রাজধানী দেবপুবীব গ্ঘায় অলঙ্কৃত হইল | তিনি নগব প্র্ঙ্গিণ- 
পূর্বক অলফ্কৃত প্রাসাদে আরোহণ কবিলেন এবং মহাতলমধ্যে সমুচ্ছিত-খ্বেতচ্ছত পন্যন্ক 
আমীন হইলেন। একদিকে অমাত্যগণ, একদিকে ব্রাক্ষণগৃহপতি প্রভৃতি নানাবিধ উজ্জল 
বেশভূষণে স্থখোভিত হইয়া তাহাকে ঝেষ্টন কবিয়া অবস্থিতি কবিলেন। একদিকে নগববাদীরা 
নানারূপ উপহাৰ হস্তে আসিয়া দাড়াল) অন্তদিকে নানাভবণভূষিতা অপবাব স্তার় যৌণ 
সহস্র নর্ভুকী নৃত্য করিতে লাগিল। বৌধিসত্ব এই অতি মনোহ্ব বাঁজভ্রী অবলোকন পূর্বক 
নিজেব পূর্বজন্মক্কৃত কর্ম স্মবণ কবিলেন। তিনি ভাবিলেন "আমা এই বিপুল শব, এই সুতর্ণ 

 হবতচ্ছত্র অতম রজচটিহ। বোধ হয, নুভন রাজার, বাবহারার্থ থে বেতচ্র ওস্তত হইত, তাহার পথম 
ঝাবহারার্ধ এই উৎসবের অনুষ্ঠান হইত! 



৪১৫-_কুম্সমাষপিও জাতক । 
উরি জািনিই কিনি নহি নী 
পিওষুক্ত ও কাধনমানাশৌভিত শ্বেতচ্ছত্র, এই মহশ্র সহশ্র গজরথ প্রন্থৃতি বাহন, মণিমুকতাপুর্ন! 
সাবগর্ডা নানাশন্যসম্পন্া পৃথিবী, এই দিব্যাঙ্গনাকল্না নারীগণ, এ সমস্তই অন্ত কাহাবও নিকট 

গাই নাই , আমি যে চারিজ্রন প্রত্যেকবুদ্ধকে চারিটা কুল্সাষপিও দিয়াছিলাম, এ সব তাহারই 
ফল। তীহাঁদের কূপাতেই আমি এই রাজভ্ী। লাভ করিয়াছি এইরপে প্রত্যেকবুদ্ধদিগের 
মহিমু! গ্মবণ করিগা তিনি নিজেব কৃতকর্দ গ্রীকটিত কবিলেন। সেই বৃত্তান্ত "্্রণ কবিবাঁর 
কালে তারার সর্বশরীব প্রীতিপূর্ণ হইন। প্রীতিবসে ভীহাঁৰ সদর আর হইল, তিনি মেই 

৩৩ 

মহাজনতার মধোই মনের আবেগে দুইটা গাথা গান কবিলেন ₹-- 

মহানত বুদ্ধগণে শ্র্থীভরে মেবিমে যতনে, 
নহে দে সামানা ফল, লল়্ যাহা হয সে কারণে। 
শুর্ড, অলব্ণ চারি বুন্দাযের পিও দিয়! আমি 

দেখ হইয্াছি এবে কি অতুল এর্থধোর ঘাসী। * 
গো-অস্ব গাতস্ত কত, ধূন, ধীন্ত। সমাগধর। ধরা। 

এই শভ পতনারী রাগে যেন ইন্ত্রের অপ্সর-- 
নকল(ই) নে দানফল। কুম্মাধের পিও মাত্র দিয়া 
অগার পর্ধ্ধা মতি আনন্দ সাগরে ভানে হিয়া। 

বৌধিসত্ব ছত্রগন্গলদিবসে এত প্রীতি ও প্রমোদ প্রাপ্ত হইলেন ষে, ইহাব পৰ তিনি প্রত্যহ 
উক্ত গাঁথা ছুইটা'দারা উদান গাঁন কবিতেন। তখন হইতে এই গাথা ছইটা রান্জাৰ প্রি গীতি 
এই নাম পাইন। তাঁহাব নর্তকীগণ, নট ও গন্ধরগণ, তীহাব অস্তঃপুববাসিগ্রণ,, এমন কি 
নগববানী ও অমাত্যেরা পর্য্যন্ত, ইহা আমাদেব রাজার “প্রি গতি' এই বলিয়া উক্ত গাথা ছইটা 
গঁহিতে লাগরিলেন। 

কিরদ্দিন অতীত হইলে এ গীতেব অর্থ জানিবার জন্য অগ্রমহ্যীব বড কৌতুহল জন্মিল। 
কিন্তু মহাঁমতবকে জিজ্ঞাসা কবিতে তাহাঁব সাহসে কুলাইল না। অতঃপর একদিন বোধিসব 
ভীঁহাব খণে গ্রীত হইয়া বলিলেন, “ভদ্রে আমি তোমাঁকে একটী বব দিব; কি বব চাও বল।" 
মহ্যী বলিনেন, “যে আল! মহারাজ, আমি বর গ্রহণ কবিব।” *তবে বল, হস্তী বা অশ্ব 

* এই গাধার ব্যাথা করিতে গিয়। টীকাকার নিয়লিখিত গাথ! কয়টী ভূলিয়াছেন :__ 
বারিবে বুদ্ধেরে দান, অথব| শ্রাবকে তীর, অল্প বঝি হ'ও না কুঠিত। 
শসন্ন হইলে চিত্ত অল্পে পাবে মহাফল ভাহাদের মাহাস্তো নিশ্চিত | 

ভিদ্ুগণে দিয়াছিছু ্গীরে!দন আমি 
পিগুচয্যাহেতু ধবে দেখিনু ল্রমিতে। 
নে গুধোর ফল আমি ভূমি এইস্ণে। 

গেয়েছি বিমান এই। লভিয়াছি, দেখ, 
সুচাব অপ্সর দেহ, সহস্র অপ্সরা 
মেবাঁয় আমীর রত , পুগাফল এই । 

এ সৌনরধা, এ উ্ধা, এই সর্গহধ 
উক্ত পুণাফলে আমি ভূষ্ি এইক্ষণে। 
এ উজ্জ্বল রূপ যর, দেহের এ আভা, 
উদ্ভাসিত দশদিক্ ছটায় যাহার, 
সব সেই পুণাবলে লতিয়াছি আমি । 

অমিত্রাক্ষর ছলে নিবদ্ধ গাধা ভিনটীর দুল বিগান বন্ত এবং গুধিলজাতিকে (২৪৩) পাওয়া যায়। 
৩ৎ-্তৃ 



২৩৪ সন্ত নিপাঁতি। 

প্রভৃতি কি চাঁও?” প্রহারাজ, আপনার গ্রদাদাৎ আমাব কিছুরই অভাব নাই) হম্তী বা 
অধ্বাদিতে 'আমার গ্রয়োজন নাই ; তবে, যদি বর দিতে ইচ্ছ। কবিয়াছেন তাহা হইলে আপনাঁৰ 
প্রি গানটার অর্থ বলিয়া দাঁনীব কৌতুহল নিবৃত্ত করুল। আমি অন্যবর চাই না।” "এবরে 
ভোযার কি গ্রয়োজন মি্ধ হইবে? তুমি অন্যবর লও ।” স্অন্য বরে আমাব প্রয়োজন নাই, 
আমি এই বরই চাই।” ৭বেশ ক্ষধা, আমি গীতিব অর্থ বণিব; কিন্তু থোপনে এবং কেবল 
এক| তোঁমাকে বলিব না, দ্বাদশ যোজন বিস্তীর্ণ এই বাঁবাণদী নগবে ভেবী বাজাইয়া সমস্তলোক 
(আহ্বান করিব) $ রাজদ্বারে বন্মমণ্ডপ প্রস্তুত করাইব, তন্মধ্যে বদ্ধথচিত পলস্ক স্থাপনপুর্ববক 
তাহাতে আমীন হইব এবং অযাতা, ত্রাঙ্মণ, ঘন্তান্ট নাগবিক ও ষোড়শ সহ বমণী দ্বাবা 
পরিবৃত হইয়া অর্থ ব্যাথ্যা করিব।” «এক অতি উত্তমসঙ্কল্প, মহাবাঁজ। ইহাই করুন।” 
অতঃপর বোধিসত্ব সেইবপই করিলেন এবং মহাঁজনপবিকৃত হইয়া দ্বিতীয় দেববাজেব ন্যায় 
রদ্্পল্যক্$ে আমন গ্রহণ কবিলেন। যহিষীও সর্বাণক্কাবে বিভূষিত হইয়া কাঞ্চন ভদ্্রপীঠে 
একান্তে এমন স্থানে আসীন হইলেন, যেখান হইতে তিনি অপান্ দৃষ্টি! বাঁজাকে দেখিতে 
পারেন। অতঃপব তিনি বলিলেন, “দেব, আপনি মনেব উল্লাদে যে মক্ষণ গীত গাঁন 
করেন, দয় কবিয়। তাহাব অর্থ বলুন, গগনতলে চন্্র উদিত হইলে যেমন অর্ধাকাব দু হয়, 
আপনার ব্যাথ্য। শুনিয়৷ আমারও অজ্ঞান সেইরূপ বিনষ্ট হউক। 

হে কুখলকর্দা ৪ ভূগ, তুমি অতি শ্রীতির মহিত 
মনের আবেদভরে. . থনুক্ষণ গীও এই গীত। 
শুধার তৌমারে দাসী, দয়া করি অর্থ ভার বল, 
গুনিতে বানা বড়, চরিতার্থ কর কৌতুহল ।” 

তখন মহাঁসন্ব চাঁবিটী গাথার নেই গ্রীতিব অর্থ গ্রকটিত করিলেন £-_ 
এই বারাণনী ধাষে হয়েছিল জনস জাঁদার 
দরিদ্রের ঝুলে পুর্বে , পরমেবাভিন্ন ধিছু আর 
উপায় ছিলন! মোর , তবৃ হ'য়ে দীলগরায়ণ 
মুর খাটিয়। নিত্য করিতাম জীবদ ধারণ। 

ফাজে যাইবার কাঁলে দৈবযোগে পাই দরশন 
একদা পথের মাঝে গ্রতোকবুদ্দের চারিজন। 

অতি গুদ্ধাচার ডীরা, সর্ধববিধ পাপের অতীত, 

ঘেযাদি অগ্নিনিচয় 1 তাঁদের হয়েছে নির্র্বাপিত। 

হইল ওসযচিত্ত ভাহাদের পুণ্য দরশনে, 
যতন করির়। সবে ধসাইমু পত্রের আসনে । 

স্বহত্তে দিলাম পরে ভোজনের ভয়ে ভাহাদের 
যা ছিল আমার কাছে. গুধু চারি পিও কুম্মাষের । 

* এই গাঁধায় ওবং এই জীভকের অষ্টম গাথায় যহিষী রাজাক্ধে 'কোশলাধিগ' বলিয়াছেন। কিত্তু ভিনি 
কোশনের রাজা ছিলেন দা। চীকাঁকার 'কে।শলাধিপ' পৰের 'কুশলাধিপ' ( কুললে গন ধরে অধিপতিং কত্ধা 
বিহরভি......কুসনল বাঁ তি অথে!) অর্থ করিয়াছেন। ফলতঃ 'কোণলাধিপ' পদে থে শ্লে আছে তাহাতে 
সন্দেহ নাই। 

+ রাগ, থে, মোহ, জাতি ( জন্মাতর প্রাপ্তি), অর|, মরণ, শোক পরিদেব, ছুঃখ, দৌন দন্ত, ও উপায়াষ 
নৈয়াণ্ত ) এই একাগশটী 'অগ্রি' নামে বিদিত। 



৪১৫--কুল্মাপিও জাতক | ২৩৫ 

সে কুশলকন্দুফল হলিয়াছ্ে ভাগো মোর এবে ; 
এ রাজা, এ বহুদ্ধরা, নলেই আজ মোরে সেবে। 

মহাসত্ব এইরূপে নিজকৃতকর্্ম সবিস্তর ব্যাধ্যা কবিলে মৃহ্ষী অতিমাত্র প্রসন্ন হইয়া 
বলিলেন, “্হাবা্জ, দানফল এইক্নপ প্রত্যক্ষ হয় ইহা! যদি জানিতে পাঁবিয়াঁছেন, তাহ! 
হইলে এখন হইতে একটা মাত্র ভক্তপিও্ড লাত করিলেও ধার্সিক শ্রমণত্রান্গণাদিকে তাহাঁব অংশ 
দিয়া ভোগন করা কর্তব্য।* অনস্তব তিনি নিম্নলিখিত গাঁথার় বোধিত্থেব গ্ততি করিলেন £-_ 

গ্রে দিয়! ভূ পরে, ক্রি যেন না হয় বখল 
হে হুশলকন্দদা ভূগ, ধর্মচক্্ হয় প্রবর্তন। 
অধান্মিক বলি যেন নিন্দা তব কেহ নাহি বরে, 
গালি ধর্ম দেহ-অস্তে যাবে চলি অমর নগরে। 

মহাসব্ মাইযীর প্রস্তাবে সম্মতিভ্রাপনপুর্বক বলিলেন, 
করিব, কল্যাণি, আমি গুলঃ পুনঃ মে পথে গম, 
আর্মাগণ যেই পথে চলি হল কল্যাণভান। 
অর্হন্ দেখিলে আমি সে অপূর্ব সখ মনে পাই, 
কুত্রাপি তুলন। তার ফোশলনমিনি, কোন নাই। 

গর মহামত্ব মহ্ধীর সৌন্দর্য্য ও সৌভাগ্য দক্ষ্য কবিঘা জিজ্তাম! করিলেন, "ভদ্রে, 
আমি পূর্ব জন্মে যে কুশলকর্মা করিয়াছিলাম, তাহা বিস্তারিত বলিলাম। পৃথিবীর রমণীদিগের 
মধো কি রূপে, কি লীলাবিনাসে, কেহই তোমাব মত নহে। বল ত,কি কর্ণ কদর তুমি 
ই সৌভাগ্য গ্রাণ্ড হইয়াছ? 

নারীগণ মাঝে তুমি মেধী কিংয| অগ.সরার মত: 

কি হুশনায্ঘলে, গ্রে, তুমি ভাগ্যবতী এড 2 

তখন মহিষী পূর্বাজন্মকৃত কর্ণের বর্ণনার্থ শেষের গা থা ইটা বলিলেন ঃ-_ 

পূর্বের আমি, হে রাজন, দরিদ্রফুলেতে গভি জন্ম 
ন্ীবিকার্থ অন্বটের+ করিতাস দাসী হয়ে কর্দা। 
গুদ্ধগীলা, ধর্ুরতা, বরিতাম শীলের পালন। 

পাশের মংল্গর্শে মোর কনুষত্তা হয় নি কখন। 

্রভুগৃহে ভোজনার্থ অন্ন আমি পাইলাম যাহা, 
একদ। দেধিয়! ভিক্ষু, নিজ দুধ! ভুলি তুলি ভাহা 

দিনু ভার সেবাতরে তুষ্টচিতে, গুন, গঘায়াল ? 
সে কারণ এ এয নারীফুলে ভুপ্তিভেছি আজ! 

মহ্ষীও নাকি জাতিম্মর ছিলেন ; কাজেই এত তন্ন তন করিয়া! পুর্ববৃত্তাস্ত বলিতে পারিয়া 
ছিলেন। 

বোধিনত্ব ও তাহাব মহিষী উভয়েই স্ব স্ব পুর্বনক্ুত বর্শা মবিপ্তর বলি তদবধি নগবেব 
ঘরচতুষটরে, নগবমধ্যে এবং বালভবনেব নিকটে ছরটা দানশাল! নির্মাণ করিলেন এবং এমন 
মহাঁদানে প্রবৃত্ত হইলেন যে সমস্ত জদ্দ্বীপে কাহারও আব কুবিবৃত্তিব গ্ররৌজন বৃহিন না। 

ক টীকাবার 'অ্ঠ' ঈলেছ বুটুদ্বিক' এই অর্থ ধরিয়াছেন। অগট্ের সাঁধারণ অর্থ ধরিলেও ক্ষতি না 
ইংরাধী অনুবাদক এই শব্দটা লইয়া ্রমে পতিত হইয়াছেন। 
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তাহারা যথানিরমে শীনদমূহ বক্গা করিতে লাগিলেন এবং পোষ ব্রত পালনপূর্বাক ভীবনা- 
বর্মানে দ্র্থারোহণ করিনেন। 

[ নদবধানস্পতখন গাহ্ন্য।ভ| ছিলেন নেই অগ্রসহিষী এবং আসি ছিলাষ নেই রাজা।] 

৪১৬--পনক্ভ্ভল-জাতক্ষ। 

[ দেখাত শসার প্াণবধেব ঢল্ত চেষ্টা করিয়াছিল | শা্তা বে?ুবনে অবস্থিভিকালে তগুপলক্ষে এই কথা 
বলিয়।ছিদেন। একদিন ডিছু। ধর্মনভায় বলাবলি ফরিতেছিলেল, “দেখ ভাই, দেবাত তখাগতের প্রাণ 
মংহারের জগ্ভ কতই ঢেটটা করিযছে-_সে তীরন্দাজ গাঠাইয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়িয়। দিয়াছিল, এই কত 
অনদুপায়ই অবলম্বন করিয়াছি এবং এখনও কন্ধিতেছে?” এই সময়ে শাস্তা দেখানে উপস্থিত হইয়। ভাহাদের 

আলোগমান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং বলিলেন, “কেবল এখন নহে, গৃর্ধেও দেবদত জামার বধের জন্ত 
চে করিযাছিঘ। কিন্ত আমা আনমাত্র লন্সাইতে পারে নাই, বরং নিজেই ছঃখ পাইয়াছিল। অনভ্তর তিনি 
মেই অভীত কথা আরভ বরিজেন $--] 

পুরাকালে বারাণদীবাজ ব্রনের সময়ে বোধিমত্ব তাহাব অগ্রমহিষীব গর্ভে জন্মান্তর লাভ 
কনিয়] বঝঃগ্রাপ্তির পর তক্গশিনায় গিয়া সর্বিন্লে গাবদশী হইয়াছিলেন এবং সর্বারাবজান- 
মন্ত্র ০ শিথিযাছিলেন। তিনি সাঁতিশর় মনোষৌগসহকারে আচার্ধোৰ উপদেশ নিয়া 
বারাসীতে প্রতিগঘন কবিলেন। ত্রহ্মদরত্ত তাহাকে ওপবাজ্য দিলেন ; কিন্তু ইহার গরেই 
ভাহার প্রাণনাশের সঙ্ল্ন কবিষ তাহা দুখদর্শন পর্য্যন্ত বন্ধ করিলেন। 

একদা বাত্রিকানে লোকজন শুইযাছে, এমন সমধে এক শুগালী দুইটা শাবক সঙ্গ 
নইগ্লা নর্দামার পথে নগবে গ্রবেশ করিল। বোধিসত্বেব গ্রাসাদে তাহাব শঙ্ননক ক্ষেব অদুবে 
একটা অতিথিশাল ছিন$ এক পথিক পাছুক! খুলি উহা! নিজের পায়েব কাছে মাটিতে 
রাখিয়। মেই শীলায় একখানা কাষ্ঠফনকেব উপর শয়ন কবিয়াছিল। !কন্ত তখনও দে 
নিদ্রিভ হয বাই। শুগ্নালশীবক ছুইটা ক্ষুধার বিরাথ কবিতেছিল$ শুগালী মিজেব ভাষায় 
বলিন, প্চুগ ঘথৃঃ এই ঘরে একট! লোক জুত৷ খুলি মাটিতে বাখিয়া। তক্তাব উপব শুই 
আছেঃ "কিন্ত এখনও ঘুমায় নাই। এ ঘুযাইলে, জুতা যৌড়টা আমিগ তোদিগকে 
খাওয়াইব।” বোধিসত্ব মনের বলে শৃগালীর বৰ বুঝিতে পারিয়া শয়নকন্ষ হইতে বাহিব হইলেন 
এবং বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞামা কবিলেন, গকে আছ এখানে ?” “মহাশয়, আমি একজন 
পথিক ।” “তোমাৰ ভুভা কোথার বাখিয্াছ?” প্মাটিতে আছে।” “তুলিয়া ঝুলাইগ্া বাথ ।” 
ইহা শুনিয়। পুগালী বোধিমত্থেৰ উপর ভুদ্ধ হইল। আর একদিনও সে এ গথে নগবে গ্রবেশ 
করিন। সে দিন একটা মাতাল জলপান করিবাব উদ্দেন্টে পুফুরিণীতে নামিয় ডুবিয়া মবিয়া- 
ছিল। তাহার পরিধানে দুইখানি বন্ত, অন্তর্বাদে এক সহস্র কার্ধাপণ এবং অস্কুনিকে একটা 
অনুরীয়ক ছিল। সে দিনও শৃগান-পোতক ছুইটা ক্ষুধা পাইয়াছে বলিয়| বিবাব আরম্ভ করিলে 
শুগানী বলিল, “বাছাব! চুপ কব্) এই পুকুরে একটা মানব মবিয়াছে ) তাহাব দ্গে এই এই দ্রব্য 
আছে) সে মবিণা দানের উপন পড়িন। আছেঃ আম তোদদিগকে তাহাব মাংস খাওয়াইব | 
বোধিনত্ব ইহা নিতে পাইলেন এবং বাতায়ন খুলিয়া জিজ্ঞানা কবিনেন, “শালায় কে 

₹ হেনন্্রবনে মর্বঘানীর আরাব বুবিতে পারা যায়। 
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নিবো রাজ রিতার নবীন রর 
আছে?” একজন উঠিরা উত্তর দ্দিল, "আমি আছি।৮ ন্ভুমি গিয়া দেখিবে, পুকুবে একটা 
লোক মরিয়াছে । তাহাৰ কাপড ছুইখান, এক হাজাব কাহণ ও হাতেৰ অন্গুবী লইয়া শবটা 

এমন তাবে জলেব মধ্যে ডুবাইবে যে ভাসিয়৷ না উঠে।” লোকটা তাহাই কবিল। ইহাতে 
শৃগালী আবও ভুদ্ধ হইয়। বলিল, “তুমি দে দিন আমাৰ বাছাদিগকে জুতা থাইতে দাও 
নাই; আজ মড়া মানুষ খাওয়াও বন্ধ কবিলে। তা! হউক, আজ হইতে ছুই দিন পবে এক 
বিপক্ষ বাজা আসিয়। এই নগব অবরোধ কবিবে+ তোমাৰ পিতা তোমাকে যুদ্ধেব জন্ত 
পাঠাইবেন, শক্রুবা যুদ্ধে তোমাব মাথা কাটিবে ঃ তখন তোমাৰ গলবক্ত পাঁন কবিয়া গায়েব 
ঝাল ঝাড়িব। তুমি আমাব সন্ধে শক্রতা কবিলে; আমিও বুঝিয়া পড়িরা লইব।* এইবপ 
বিরাব কবিয়া ও বোধিসত্বকে ভয় দেখাইয়! শুগালী শাবক ছুইটাব মহিত চলিয়া! গেল। 

তৃতীয় দিবমে বিপক্ষ বাজা আসিয়া নগব অববোধ কবিলেন। বাজা বৌধিসত্বকে বলিলেন, 
প্যাও বাবা, শত্রথ সঙ্গে তুদ্ধ কব গিয়া।৮ বোধিমত্ব বলিলেন, “পিতঃ। আমি একট! 

(স্বপন) দেখিয়াছি £ সেই জন্ত আমাব যাইতে মাহস হইতেছে না, ভয় ইইতেছে যে আমাৰ 
্াণান্ত ঘটবে” দ্তুমি মবিলে ব! বাচিলে আমাব ক্ষতিতুদ্ধি কি? তোমাকে যাইতেই 
হইবে মহাদত্ব "যে আজ্ঞা” বলিয়া লোকজনসহ যাত্রা কবিলেন, কিন্তু বিপক্ষ বাজা 
যে ছ্বাবে অবস্থিতি কবিতেছিলেন, সে দ্বাব দিয়া বাহিব হইলেন না, অন্ত দ্বার দিয়া গ্রস্থান 
কবিলেন। 

বোধিম্থ প্রস্থান কবিলে নগব জন্হীন হইল, কাবণ প্রায় সমন্ত অধিবাঁদীই তীহাব 
সঙ্গে চণিয্ গেল। তিনি কোন খোলা! বায়গায় ৪ তাবু খাটাইয়া অবস্থিতি কবিতে 
লাগিলেন। এদিকে বাঁজা৷ ভাবিলেন, 'উপবাজ নগব জনহীন কবিয়া সমস্ত সৈহ্যদহ পলাইয়া 
গিয়াছেন) বিপক্ষ রাজাও নগব পবিবেষ্টন কবিয়া বহিয়াছেন; এখন ত আমাৰ প্রাণরচ্ষাব 
কোন উপায় দেখি না।” অনন্তব প্রাণ বক্ষা কবিবাব জন্য তিনি রাজ্জী, পুবোহিত এবং 
পবস্তপ-নামক এক ভূতাকে লইয়া বাত্রিকালে ছদ্পবেশে অবর্টো পলায়ন কবিলেন। বোধি- 
মত তীহাব পলায়নেব সংবাদ পাইঙ্জা নগবে প্রবেশ কবিলেন, যুদ্ধে বিপক্গ বাজাকে 
গরান্ত কৰিয়া তাহাকে দুব কবিয়! 1দলেন এবং নিজেই বাজ্যভাব গ্রহণ কবিলেন। 

এদিকে তাহাব (পিতা নদীতীবে পর্ণশাল! নির্মমাণপুর্ববক বন্ফলমূলে জীবন ধাবণ কবিতে 
লাগিলেন। ধেখানে বাজাব ওবসে বাজ্ভীর গর্ভ সঞ্চাব হইল। এদিকে, অবিবত পবস্তপের 
সংসর্গে থাকায় তাহাৰ সহিতও বাজ্ীব প্রসক্তি জন্সিল। তিনি একদিন পরস্তপকে বলিলেন, 

“রাজ। জানিতে পাঁবিলে আমাদেব ছুই জনেবই প্রাণ যাইবে। অতএব বাজাব প্রাণবধ কব ।” 
পবস্তগ ঝলিল, «কি রূপে কবিব?” গ্বাজা তোমাব হাতে খড়ী ও ন্সানবন্ত্র দিয়া প্লান 

কবিতে যান; ন্নানেব সময় তাহাকে অগ্যমনদ্ক দেখিলে তুমি থঙ্জোব আঘাতে তাহাব মাথা 
কাঁটিবে এবং ধডটা খণ্ড খও্ড কবিরা মাঁটিতে পুতিয়া বাখিবে।” «এ অতি উত্তম পরামর্শ ৮ 
ইহা বনিয়! পরস্তপ বাব প্রস্তাবে সম্মত হইল। অনন্তব একদিন পুবোহিত বন্যকলদংগ্রহেব 
অগ্ত গিয়া, বালা বে ঘাটে গান করিতেন তাহাব নিকটবর্তী একটা বৃক্ষে আরোহণ কবি] 
ফল মংগহ কবিতেছিলেন, এমন সময়ে বানা পবস্তপেব হাতে খড় ও লানবন্ত্র দিগা শবানার্থ 
নদীতীরে গমন কবিলেন। দ্মানেৰ সময়ে তাহাকে অনামনগ্ক দেখিয়া! পৰস্তপ তীহাব গ্রীবা 

* হুলে 'দতাগট্ঠামে আছে। নাগ বলিলে ঘাহ! সাধারণের তাহ। বুখায়। নভাগ্থান' -খোল। মাঠ, 
যেখানে সকলেই গণ্ড চাইতে পারে এমন স্থান বুঝাইবে। তু*-:০০77200" 1 
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ধাবণ করিল এবং বধার্থ খড়ন উত্তোলন করিল। রাজা মরণভয়ে চীৎকাঁব করিয়া উঠিলেন। 
তাহা শুনিয়৷ পুরোহিত সেই দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ববক দেখিতে পাইলেন, পবস্তপ রাজার 
প্রীণবধ কবিতেছে। তিনি ইহাতে মহাঁতয় পাইলেন এবং যে শাখায় বসিয়াছিলেন ভাহা 

ত্যাগ করিয়া একট! গুল্সের মধ্যে লুকাইয়! রহিলেন। পুবোহিত শাখ! ত্যাগ করিবার কালে 
যে শব হইল, পরন্তপ তাহা গুনিতে পাইল, এবং ব্বাজাকে বধ করিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত 
করিবার পরে ভাবিল, “কেহ যেন গাছের ডাল হইতে পড়িল এমন শব হইল; এখানে কে 
আছে? কিন্তু কাহাকেও দেখিতে ন! পাইয়! সে গ্বান করিল ও চলিয়া! গ্েল। তখন পুবৌহিত 
গুল্ম হইতে বাহিব হইলেন' বাজ্জাকে মারিক্তা তাহাব দেহ খণ্ড থওড কবিয়! যে একট! গর্ডে 

প্রোথিত কর! হইল, তাহ! তিনি সমস্তই দেখিয়াছিলেন; কিন্তু নিজের প্রাণনাশের আশঙ্কা 
স্ানেব পর অন্ধ সাজিয়া পর্ণশালায় ফিরিয়া গেলেন। তাঁকে দেখিয়৷ পরন্তপ জিজ্ঞাসা 
করিল, প্ঠাকুব, তোমা কি হইয়াছে?” পুবোছিত যেন কিছুই জানেন না এই ভাঁণ কৰি 
বলিলেন, প্হাবাজ, আমি চক্ষু ছুইটা হারাইয়। আমিয়াছি। একটা বন্ধীকেব ভিতর অনেক 
বিষধর সর্প আছে; আমি তাহার পার্থে দীড়াইয়াছিলাম ) বোধ হয় দেখানে কোন বর্গের 
নাদাবাত আমার চক্ষে লাগিয়াছে।” ইহা গুনিয়া পবস্তপ ভাবিল, 'বামুনটা আমায় চিনিতে 
পাবে নাই; দেই জন্য “্মহাঁবাজ” বলিয়! সম্বোধন করিয়াছে? তীহাকে আখস্ত করিবার 
জন্য মে বলিল “কোন চিন্তা নাই, ঠাকুর; আমি তোমাব রক্ষণাবেক্ষণ করিব” অনন্ত 
সে তাহাকে অনেকগুলি ফল দিয়া তৃপ্ত করিল। 

এখন হইতে পবস্তগই ফলাহরণ করিতে লাগিল । এদিকে রাজীও একটা পু প্রসব 
কবিলেন। শিশুটী যখন বড় হইতে লাগিল, তখন একদিন তিনি গ্রত্যুষকালে সুখাসীন! 
ইইয়৷ পবস্তপদাসকে ধীরে ধীরে জিজ্ঞামা করিলেন, “তুমি যখন রাঁজাকে মাঁরিয়াছিমে, তখন 
কেহ তোমায় দেখিয়াছিল কি?” পরন্তপ বলিল, “কেহই দেখে নাই; তবে কেহ যেন গাছের 
ডান হইতে নামিতেছে, এমন একট! শব্দ গুনিয়াছিলাম। সে শব কোন মান্থষেব বা 
ইতর জন্তব দ্বাব। হইয়াছিল, তাহা জানিতে পারি নাই। কিন্তু যখনই আমার ভয় হয়, তখনই 
মনে হয়, শ্রী ভয় যের দেই শাখ! হইতেই আসিতেছে ।” রাজ্জীব সহিত এইনপ আলাগ 
কবিবাব কালে পবস্তপ প্রথম গাথা বলিল £-- 

মানুষে অথবা যুগে, জাঁনিন। ক কোন্ পাদ, কীপাইঙ্স শাখা সেইপ্ষণে 

ভয়েক্প কারণ সেই / বিপদ তা হ'তে হবে, এ আঁপঙ্ক। সদ। মোর ননে। 

বাজ্জী ও পবস্তপ ভাবিয়াছিল, পুরোছিত থুমাইতেছেন। কিন্তু তিনি জাগিগা ছিলেন এবং 
উভয়নেব সমস্ত কথা শুনিলেন। অনন্তর একদিন পরস্তপদাস ফঙগ আনিবার জন্য বাহিবে গেলে 
পুরোহিত নিজের ব্রাঙ্মণীকে স্মরণ কবিয়া বিলাপ করিতে করিতে দ্বিতীয় গাথা বঞিলেন £-- 

অদুরে বসতি করে ভার্ষা। মোর; ম্মরি তারে পাঁতু কৃশ, হইয নিশ্চয় 
হয় ধথ। পরস্তপ শাখার কম্পন শুনি । কাপে নিজে পেয়ে বড় ভয়। 

রাজ্জী জিজ্ঞাসা করিলেন, ্ঠাকুর, আপনি কি বলিতেছেন?” তিনি বলিদেন, “আমি 
একটা চিন্তা করিতেছিলাম।” ইহাব পর আব একটিন তিনি তৃতীক্ন গাথা বলিলেন £- 

অনিন্দিতা ভাঁধ্য। মৌর গ্রামেতে বদূতি করে; শ্মরি তারে দেহ শুদ্ধ হয, 
দানের যেমন হয় শাখার কম্পন শুনি; কাপে নিজে গেয়ে বড় ভয়। 



৪১৬- পরভপন্রাতক। ২৩৯ 

আর একদিন ভিনি চতুর্থ গাঁধা! বনি 
অমিগত অপাঁজ দু, চীরশ্ষিভ নি স্মরি তারে দেহ শুদ্ধ হয়, 

দামের যেমন হর শাখার কল্পন শুনি; কীপে নিজে পেয়ে বড ভয়। 

কারক্রমে বাঁণকটী বয়ঃগ্রাণ্ত হইলেন। তীহাৰ যৌডশবর্ধ বয়ঃক্ষমকানে একদিন পুরোহিত 
নিজের যাঁর, এক্রীন্ত তীহাক হাভে দিয়! স্নানের ঘাটে গেলেন এবং চক্ষু খুলিয়া দৃষ্টিপাত 
করিতে লাগিলেন। কুমাৰ বনিলেন, প্ঠাকুর, আপনি না অন্ধ?” পুবোহিত বলিলেন, 
“আমি অন্ধ নহি। তবে এই উপারে আমি গ্রাণরক্ষা করিতেছি। কুমাব, তোমাব পিতা 
কে ভান কি?” "জানি বৈকি।% “ও তোমাৰ পিতা নহে, ভোষাব পিতা বাঁরাণথমীব 
রাজা। ও লোকটা তোমাদের দাস। ও তোমার যাঁতাব সহিত পাপাচাৰ করিয়াছে এবং 
এই স্থানেই তৌমার পিতাকে মারিয়া প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছে” ইহা বলিয়া ত্রাহ্মণ 
অস্থিগুনি তুলিয়া! কুমাঁথক দেখাইলেন। ইহাতে কুমাঁধের ভরানক ক্রোধ হইদ। তিনি 
পুবোহিতকে শরিজ্ঞদিণেন, "এখন কি করিব, বলুন” প্এই ঘাটে মে তোমাৰ পিতার 
যাহা করি়াছে, তুমিও তাহার তাহাই ফব।”” অনভ্তব পুবোহিত কুমাবকে সমস্ত বাপাঁব 
বুঝাইয়। দিলেন এবং কিরূপে তরোদ্বারের বাট ধরিতে হয় তাহা শিখাইলেন। ইহাব পর 
একদিন কুমার খড় ও শ্বানবন্ত্র লইয়া বণিলেন, পচ বাবা, ম্বান করি গিরা1% “বেশ, 
চল” বনিরা পৰস্তগ তাহাৰ সর্ষে নদীতে গেল। মে যেমন নদীতে অবতৰণ করিতেছিল, 
অননি কুমার দক্ষিণ হস্তে অলি উত্বোলন করিয়া ও' বাযহস্তে তাহার পিধা ধবিয়া ধলিলেন, 
ধ্নবাঁধম, ভুই না! এই ঘাটে আমার পিতার পিখা ধরিয়া, তিনি যখন আর্তনাদ কবিভেছিলেন, 
তখন ভীহীর গ্রাণসংহাঁব কবিয়াছিনি। আমিও আজ দেই ভাবে ভোব জীবনাস্ত করিব 1” 
মরণভয়ে গরিদেবন কবিতে করিতে পরস্তপ তখন ছুইটী গাথা বলিল £-_- 

এত দিন পরে, হায়, সেশবাফিরিয়া আসি বলেছে যা ঘটিল্র তখন, 
মে তৌস।য় খলিয়াছে ঘটেছিল পুর্বে যাহা করেছিল যে পাখা চান । 

মুর্খ আমি ভীবিতান, চাঁলিত করেছে শ।খা) মৃগে বা মানুষে সেইক্ষণ, 

1 

তয়ে ভাই কীপিতাঁদ? রহমত বাহির হবে কোন্ হুত্রে না জামি কখন। 
ভতষের় কারণ মোর জানিতে পেরেছ তুমি এতদিনে, বুঝিন্থ নিষ্চয় , 

জেনেছ কি হেতু স্মরি শাখার কম্পন দেই ভয়ে মোর কীপিত হাদয়। 
অভঃপব কুমার শেষের গাথাঁটী বলিলেন £_. 

তৌমাহীড় জাঁনিত না! আর কেহ এ মনত্রণ। , হয়ে তার বিহ্ব।সভাজন 
বধিযে পিতারে মৌর ; খণ্ড খণ্ড করি ভারে গর্তুমধো করিলে স্থাপন। 

ছুছার্্য টিমে পর প্রাণান্ত হবে তোম।র সদা ছিল মনে এই ভয়, 
এলেছে দে ভয় এবে। আজ, গাঁগী, সমাগত, তব প্রায়শ্চিত্তের সময়। 

ইহ বলিয়া সেইখানেই তিনি পবস্তপেব প্রাণবধ কবিলেন এবং শাখাপল্লব দ্বাৰা শবটা 
টাকিয়া খ্াখানি ধুইয়। ও স্নান করিয়া পর্ণশালায় ফিবিয়া গেলেন। সেখানে তিনি পুবো 
হিতকে গবস্তপেব নিধনবৃত্ীত্ত বলিলেন, মাঁতাকে ভত'নন! কবিলেন এবং “এখন কি কর্তব্য” 

বলি! তিন জনেই বাঁরাণসীতে চলিয়া গেলেন। বোঁধিসব্ব কনিষ্ঠকে গুপরাজ্য দান কবিলেন 
এবং দানাণি পুরা পষঠানপূর্ববক স্বর্বামী হইলেন। 

[মহাধান- তখন দেবদভ ছিল মেই পিতৃরাজ এবং আহি ছিলাস সেই পুভ্রযাজ। | 



ভ্জাক্ডন্ব 

অষ্ট নিপাত। 
৪১৭--ক্চাত্যাস্ রনী জাতক্ক। 

[শান্ত! জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে এক মাতৃপোঁষক উপাঁনকের সম্বন্ধে এই কথ! বলিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি 
শরীবন্তীনগরের এক কুলপুত্র। ইনি অতি শুদ্ধাচার ছিলেন, পিতার মৃতু পরে দাতাকে প্রতান্ষদেবতা 
জান বরিযা মুখধোবন, দৃস্তকাষ্টসংগ্রহ, জীন, পাঁদগ্রক্গালল প্রভৃতি সমস্ত কাঁধো ভাহার দেখা করিতেন এবং 
ধবাগুতভাদি দিয়া তাহীর শুরণপোষণ করিতেন। একদিন তাহার মাডা বলিলেন “বাঁ, গৃহন্থের আরও 
অনেক কাজ আছে, তুমি সমজাতিকুল হইতে এক কন্া বিবাহ কর? মেই আমার সেবা করিবে, তুমি অন্য 
কাজে যন দিতে পাঁরিবে।* পুত্র বলিলেন, "না, আমি নিজের মঙ্গলপ্রভ্যাশী করিয়াই তোমার দেব! করিতেছি। 
আর কে তৌমার এমন লেব। করিবে?” শ্বাবা, ধাহীতে বংশবৃদ্ধি হয, তাহাও ত করিতে হইবে।” “আমার 
গৃহবাদে আমক্তি নাই। আমি তোমার দেবা করিব এবং তোমার মৃত্যু হইলে, * গত্রজ্যা গ্রহণ করিধ 1 
মাতা পুনঃ পুনঃ অন্থুরোধ করিতে লাগিলেন, কিন্ত কিছুতেই পুত্রের ঘন ফিরাইতে পারিলেন ন1। তখন 

পুত্রের সম্মতি না লইয়াই তিনি সমজাতিকুল হইতে এক পাত্রী আনয়ন করিলেন মাতার আদেশ লবন 
করিতে না পাঁরিয়া কুলপুত্র এই কন্তাফে বিবাহ করিলেন । 

বধূ দেখিল। তাহীব স্বাসী অতান্ত উৎসাহের নহিত মাতৃসেব! করেন? অতএব সেও যথের সহিত খাুড়ীর 
সেবা করিতে লাগিদ। ভীহার গত্ধী অতি ঘত্বে ডাহার মাতার সেঝ। কমিতেছে, দেখিয়া কুলপু্র সন হইনেন। 
তিনি ঘেখানে পাইতেন, ভাল ভাল খান আনিয়া পড্ীকে দিতে হাগিলেন।, ইহাডে এ রমণী বড় গর্বিত] 
হইগ্। সে কিয়ৎকাঁল পরে ভাবিতে লাগিল, “আগার স্বামী যেখানে খাহা গান, ভান ভার থা আনিয়া 
আমাকেই দেন। ইনি নিশ্চগন মাৰে তাঁড়াইয়। দিতে চান। বাহাঁতে তাঁড়াইবার স্থযোগ পান, আমি তাহার 
বাবস্থা করিতেটি। খঅনপ্তর সে একটিন তাহার স্বামীকে বিল “আঁ্পুত্র, আপনি বাহিরে গেলে আপনার 

মা আমাকে বড় গালি দেন।” কিন্তু সেব্যকি ইহার কোন উত্তরই দিলেন না। তখন এ রমণী স্থি করিগ, 
“বুড়ীকে উত্যক্ত করিয়া! আমার গতির অগ্রীতিগাজন করিতে হইবে । মে তখল হইডে বৃদ্ধাকে কৌন দিল অত্যুফ, 
কোন দিন বা অতি শীতল, কোন দিন অতিলবপ, কোন দিন বা লবণহীন ববাগু চিতে লাগিল ।” বৃদ্ধা যি 
বজিত, “বৌ দা, বড় গরম,” বা! “নুণ বড় বেশী হইয়াছে,” তাহা হইলে সে পাত্র পুর্ন করিয়া শীতল জল ঢালিয়া 
দিত ইহাতে বৃদ্ধা! বলিত, “মা, বড় ঠা” বা “নুণ বড় কম হইয়াছে ,* তখন বধূ মহাখবে কলল করিতে গ্রবৃত্ 
হইত, বলিত “এই না! বলিলে, বড় গরম, লবণ বেশী হইয়াছে? ওমা, তোমাকে যে খুমী কর! ভার” মানের 
সময়েও সে বৃদ্ধার পৃষ্ঠে খুব গরম জল ডালিদ। দিত, বৃদ্ধা যদি বলিত, "বাছা, আমার পিঠ যে পুড়িয়া গেল” 
অমনি বৌমা কলদী পূরিয়া লীতল জল চালিয়। দিত। “মা, জল বড় ঠাঁও,* বৃদ্ধা এই কথা বলিজে, যৌমা 
প্রতিবেশীদিগকে ভাবিয়া! বলিত, "দেখলে কাণ্ড; এই বলিল কত গরম , -৪ধন আবার বড় ঠা বলিয়া 

টেচাইতেছে। কার মাধা, বল ত, এর সন যোগ্াইন্। চলিতে পারে? এত পদান কি মহা করা যায়?” বৃষ্ধী 
ধদি বলিভ, “বৌমা, আমার খাটি অনেক ছারপোকা হইয়াছে তাহ! হইলে বৌমা বৃদ্ধার খাটিয়া বাহিরে 
আনিয়। তীহার উপর নিজের খাটিয়! ঝাঁড়িভ, এবং পুনর্বার উহা গৃহের মধ্যে লইয়া! বমিত, “তোমার খাঁটি! 
বাড়িয়া আনিয়াছি। বৃদ্ধা ঘিগুণিত মতকুণের দংশনে সমন্ত রাজি বমিয়। কাঁটাইত, এবং তোরে উঠিয়া বলিত 
গা, মমন্ত রাত্রি “ছারপোকা খাইয়াছে।” বৌসা বলিত, “কাল না তোমার খাটিয়া খাঁড়িযাছি, তাহার 
আগের দিনও ঝাঁড়িয়াছিলাম ; তোমাকে মন্তষ্ট করা অসম্ভব!” বৃদ্ধার পুভ্তকে বিরূপ করিবার অন্য এ রমণী 
আরও একটী উপায় অবলম্বন করিল। মে যেখানে সেথানে কফ, কাসি খুথু ও পাক! চুল ফেলিতে ও রাখিতে 
লাগিল। বৃদধীর পুত্র একদিন জ্িজাঁনা করিল, কে সমস্ত ঘর এইকধপে নোংরা! করিয়াছে।" রমণী বলি, 

». তুংহীকং ধুমকালে। 
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“তোমারই ম! জননী । ওর়ূপ করিওনা বললে তিনি ঝগড়া করেন, আমি এমন কাঁলবর্ণার সহিত আর এক 
ঘরে ভিঠিতে পারি না, হয় ইহাকে লইয়। ঘর কর, নয় আমাকে রাখ ।” এই কথ! শুনিয়া কুলপুত্র বলিলেন 
প্ভদ্রে, তৃমি যুবতী , ভুমি যেখানে নেখানে গিয়। জীবন্যাত্রা নির্বাহ করিতে গার। আমার ম! কিন্ত অতি 
ুর্বলা , আম! ভিন্ন তাহার আর কোন অবলদ্বন নাই। অতএব তুমিই বাপের বাড়ী যাও ।” এই উত্তরে রমণী 
বড় তর হইল, দে ভাবিল, “ইহীকে মায়ের প্রতি বিবাপ কর! অদাধা ; ইনি একান্ত মাতৃতক্ত। আঁমি যদি 
এখন বাগের বাড়ী যাই, তাহ! হইলে আমাকে একবীপ বিধবাই হইতে হইবে। তখন আঁমার দুঃখের সীম। 
গরিমীমা থাকিবে না॥ অতএব এখন হইতে পুর্ধের মত ্বাশুড়ীব মন যোগ্রাইব ও মেব। শুভ্রা! করিব | এই 
সঙ্গ করিয়। যে বৃদধীর পূর্ধববৎ সে! আরগ কবিল! 

ইহীর পর সেই উপানক একদিন ধর্মকখাশ্রবণের জগ্ জেতবনে উপস্থিত হইলেন এবং শীস্তাকে প্রণিগাত 
ূর্ধাক একান্তে আমন গ্রহণ করিঙ্গেন। শান্তা জিজ্ঞাসিলেন, “কি হে উপাঁসক, পুরী নুষ্ঠানে ত তোমার 

ভমপ্রথা? হন৷? পুর্ববৎ মাতৃদেব। করিতেছ ত?" উপাসক বলিলেন, “ই, ভস্ত 1 মা আমার ইচ্ছার 
বিবৃদ্ধে এক কুলকণ্ঠ[ আনিগাছিলেন, দে এই এই ঘন্তায় ধার্য করিয়াছিল।” তিনি শাস্তাকে সমস্ত 

বৃতীস্ত শুদাইলেন এবং বলিলেন, “কিন্ত ভগবন্, দে কিছুভেই মাও ছেলের মধ্য বিরোধ ঘটাইতে পারে মাই, 
এবং এখন নিজেও গরম যে আমার মায়ের সেবা কবিডেছে।” ইহা শুনিয| শান্ত! বলিলেন, “দেখ, এবার তুমি 
রমণীর কথা মত কা বব নাই বটে, পূর্বে কিন্তু ইহারই কথা তুমি তোঁমার মাকে তাড়াইয়! দিয়াছিলে এবং 
শেষে আদারই প্রভাববলে পুনর্ব্ার তাহাকে গৃহে আনয়নপূর্করক মেব। শুঅয। করিয়াছিলে।” গনন্তর উপামকের 
অনুরোধে ভিশি গেই অতীত কথা আঁরম্ত করিলেন ₹--] 

পুবাকালে বারাণসীবাজ ব্রহষদত্তেব সময়ে কোন কুলপুজ পিতার মৃত্যুব পবে মাতাঁকে 
দেবতাজ্ঞান কিয়া উক্তপে তীহাব সেবা শুশ্রযা করিতেন [ইহার পর, পূর্বে যাহা 
ব্লা হইয়াছে, দেই ভাবে সমস্ত সবিস্তব বর্ণনা কবিতে হইবে।]] প্আমি এমন কালকর্ণীব 
বহিত একত্র বাম কবিতে পাবিব না, হয় ইহাকে লইয়া নয় আমাকে লইয়। ঘরবাদ কব” 
কুলপুজের পন্থী এই কথা বলিলে, ভিনি তাহার কথায় বিশ্বাস কবিলেন এবং ভাঁবিলেন যে, 
গাহাব মাতাবই দোষ। তিনি মাতাকে বলিলেন, ০্মা, তুমি বাড়ীতে গ্রভাহ ঝগড়া কব? 
এখান হইয়া চলিয়া যাও এবং যেখানে ইচ্ছা বাস কব গিয়া” পেশ বলেছ, বাবা”, ইহা 
বনিয়া বৃদ্ধা কানিতে কান্দিতে এক আত্মীয়েব বাড়ীতে আশ্র্ন লইল এবং মজুবি কবিয়া 
অতিকষ্টে দিনপাত কবিতে লাগিল। 

বগুড়ী গ্রশ্থান কবিলে পুত্রবধূ গর্ভ ধারণ কবিল। দে তখন পতি ও প্রতিবেশীদিগরকে 
বণিয়া বেড়াইতে লাগিল, প্ডাইনটা! যতদিন ঘরে ছিল, ততদিন আমি গর্ভধাবণ পর্যন্ত কবিতে 
পারি নাইঃ এখন আমা গর্ভবঞ্চার হইয়াছে ।* কিন্ধকাল পবে দে একটা পুত্র প্রসব 
করিল এব স্বামীকে বলিল, "তোমাৰ মা! যতদিন ঘরে ছিল, ততদিন আমাব ছেলে হন'নাই, 
এবন হইয়াছে, ইহাতেই বুঝিয়া বাখ যে, মে ডাইন।” বুধ গুনিল বে, বাড়ী ছাড়িবার পরে 
আহার পৌত্র জ্িাছে। মে ভাবিল, “পৃথিবীতে নিশ্চয় ধর্শোর মবণ হইয়াছে। ধর্ম যদি 
না মবিবে, তাহা হইলে মাকে প্রহার করিয়া ও ভাড়াইয়া দিয়া লোকে কি পুক্রনাভ করিতে 
ও হুধে থাকিতে পাবে? আমি ধর্শের পিঙি দিব * ইহা্থির কবিয়।সে একদিন কিছু 
তিলবাটা, চাউল, একটা পাক করিবার পাত্র ও শ্রফখানা! হাতা লইয়া আমকখাখানে + গেন, তিনটা মানুষে মাথার খুলি দিয়া উনান তৈয়ার করিল, আগুন আনিয়া জলে নামিল, 

«*. "সভকভত্বং দন্নামি” | 
$ যে শানে শবগ্তলি কেবল ফেলিয়। হাথা হয়, দগ্ধ করা হ না। 
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২৪২ অষ্ট নিগাত। 

ডুবদ্িয়া মান কবিল, কাপড় ধুইয়! উনানের কাছে আসিল, এবং চুল খুলিয়া চাউল ধুইতে 
বমিন। 

দে কালে বোধিসত্ব দেববাজ শত্রু হইয়াছিলেন। বোধিসত্বগণ অগ্রমত্ভাবে জগণ্ডের 
রক্ষণাবেক্ষণ করেন। তিনি এ সময়ে জগৎ পর্যবেক্ষণ কবিতেছিলেন ? তিনি দেখিলেন বৃদ্ধা 
মনেব দুঃখে, ধর্ম মরিয়াছে এই বিশ্বীসে, ধর্মের উদ্দেশে পিওদান করিতে ইচ্ছা! করিয়াছে। 
“আজ আমার বগ প্রদর্শন করিতে হইবে এই লঙ্বলল কবিয়৷ বোধিসন্ ত্রান্মণের বেশে, যেন 
রাজপথ দিয় চলিতেছিলেন এবং বৃদ্ধাকে দেখিয়াই যেন পথ ছাড়িয়! ভাহার নিকটে গেলেন, 
এই ভাবে দেখ! দিয়! জিজ্ঞাসা কবিলেন, “মা শুখানে ত কেহ খাস রন্ধন কৰে নাঃ তুমি 
এখানে বদিয়। যে ভিলোদন গাক ঝবিতেছ, ভাহা দিয়া কি করিবে?” এইনূপে বথা 
উাগন কবিবার কালে তিনি প্রথম গাথা বলিলেন £__ 

ধবল বসন গরি জনমিত্ত কেশে শুদ্ধভাবে, ফাত্যায়নি, বল কি উদ্দেশে 
রহানের গাঁ তুলি অপুর্ব উনানে পিষ্ট ভিল তও্ন ধুইছ সাবধানে? 
রছন করিবে তুমি বুঝি ভিলোধন। কার অন্ধ বল তয এই আয়োজন? 

তাহাকে আয়োজনের কাবণ বুঝাইবাব জন্ত বৃদ্ধ! দ্বিতীয় গাথা বলিল £_- 
যতমে করিব আমি পাক ভিলোদন ; কিন্ত না, ব্রাঙ্গণ, কারে! ভোজন-কারণ। 

মরিয়াছে ধর্ম, তার পিওদান তরে রাদ্দিতছি আমি ইহ! শ্ব্ান ভিতরে | 

তখন শক্ত তৃতীয় গাথা বলিলেন £-- 
ন| জানিয়৷ কাঁজ করা উচিত না হয়? মরেছেন ধর্ঘ তুমি শুনিলে কোথায়? 
অপার প্রভাব ভার, সহত্র নয়ন ; মরণ কি ঘটে ধর্মরাজের কখন ; 

শত্রের কথ! গুনিয় বদ্ধ! ছুইটা গাথা! বলিন £- 
অফাটা প্রমাণ আমি পেয়েছি, ত্রাণ; নিংসন্দেছ হইস্নাছে ধর্মের মরণ। 
ঠেই এবে খরাধামে পাপী আছে যত, দণ্ড গাওয়! দুরে থাক্, ভুগ্নে সুখ কত। 
বকা পুত্রধধূ মোর, গ্রহারি আমীয়, পুভ্রবতী হইয়াছে, শুন মহাশয়। 
মরববময়ী কত্রা দেই গৃহের এখন, অনাথ! হয়! আমি করেছি ভ্রমণ । 

অতঃপর শক্র ষষ্ঠ গাথা বলিলেন £--. 
আঁমি ধর্ম ঃ এখনও রয়েছি জীবিত , মরি নাই, এসেছি করিতে তব হিত। 
গেয়েছে তনয় বেই গ্রহারি তোমারে, গুত্রসহ ভক্মীভূত করিব তাহারে। 

ইহা৷ শুনিয়া বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, “কি বলিলে ঠাকুর ? আমার নাঁতিব যাহাতে মবণ না! হর, 
ভাহা কৰিতে হইবে।” অনন্তর নে সপ্তম গাথা বলিল £-. 

/ দেবরাজ, হোক তব ইচ্ছার পুরণ £* আমার হিতর্থি যদি হেখ! আগমন, 
দাও বর, যেন পুত্র-গৌতর-স,যাসহ গ্রীতভাবে একগৃহে থাকি অহরহ । 

তখন শত্রু অষ্টম গাঁথা বগিলেন £-_ 

ছড় নাই ধর্দ ভুমি এভঃউৎগীড়নে, ইচ্ছার পুরণ তথ হবে সে কারণে। 
দিন্থ বর, গ্রীতভাবে তুমি অহরহ থাকিবে একক পুভ্রপৌতরকন যানহ। 

অনস্তর এঞ্চ দিব্যবন্ত-বিভূষিত নিজরূপ ধাঁবণ কবিলেন এবং আত্মান্থভাববলে আকাশে 
আসীন হইয়া বলিলেন, “কাত্যায়নি, তোমার ভয় নাইঃ আমার অন্ুভাববলে তোমার পুত্র 
ও পুত্রবধূ আসিয়া পথিমধ্যেই তোমার ক্ষমা চাহিবে এবং তোমাকে লইয়া যাইবে। তুমি 
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অপ্রমন্ত ভাবে থাকিও।” ইহা বলিয়া শত্রু নিজস্থানে চলিয়া গেলেন। এ দিকে বৃদ্ধা পুত্র ও 
পুত্রবধূ হঠাৎ তাহাব গুণগ্রাম স্মবণ কবিয়! ভাবিল, 'মা এখন কোথায়? এবং বন 
গ্রামবামীদিগকে জিজ্ঞাসা কবিয়া জানিতে পাবিল, যে সেই বৃদ্ধা শশানাভিমুখে গিয়াছে, তখন 
তাহাবা মা, মা বলিতে বলিতে শ্মণানেব পথে ছুটিল। পথে তাঁহীবা বৃদ্ধা দেখ| পাইয়া! তাহার 
গাঁদমূলে পতিত হইল এবং কাতবভাবে বলিল, "মা, আমাদেব অপরাধ ক্ষ্মা কর1% 
বনা বাহুলা, বৃদ্ধা তাহাদিগকে সর্বাস্তটকবণে ক্ষমা কবিল এবং পৌভ্রটাকে কোলে লইল। 

£ণর তাহারা অতি সন্দ্রীতভাবে একত্র বাম কবিতে লাগ্নিল। 

দুযামহ কাত্যায়নী মনের হ্থখেতে একঘরে আরম্তিন কাঁল কাঁটাইতে। 
পুত্র, পৌন্র দুইজনে ইন্দ্রের কৃপাষ এমনে হ'ল রত বৃদ্ধার মেবায়। 

এইটী অভিনঘুদ্ধ গাথা। 
[ কথান্তে শান্ত! মতযসমূহ ব্যাথা। করিলেন। তাহা গুনিয়। মেই উগাসক আোত1পতিকাল প্রাপ্ত হইলেন। 
মমবধান--তখন এই মাতৃপোষক উপাসক ছিল সেই ম[তৃপে(ষক কুলপুত্র ? ইহার ভা ছিন তাহার ভারা 

এবং আমি [ছিলাম ত্র ।] 

৪১৮- অষ্টশব্দ-জাতক। 

[কোশররাজ নিণী সময়ে অতি ভীষণ আরব গুনিাছিলেন। তদ্পলক্ষ্য শান্ত! জেতবনে অবস্থিতি. 
কালে এই কথা বনিয়াছিলেন। পূর্বে (লৌহকুন্ভী (৩১৪) হাহ! বা হইয়াছে, এই জাতকের বর্তমান 
বন্তও মেইয়প। কৌশলয়াজ শাস্তাকে জিজ্া। করিয়াছিলেন, "্ভদন্ত, এই সকল শব গুনিয়াছি বলিয়া আমার 
কি কৌন বিপত্তি ঘটবে ?* শান্তা বলিয়াছিলেন, "কোন ভয্জ নাই, মহারাজ; ফেবল আপনি একাই হে 
এবংবিধ ভীষণ আার্ঘনবর শুনিয়াছেন, তাহা নহে; পূর্বেও রাজার! এইরূপ শব্ব শুনিয়া ত্াহ্ণদিগের কথায় 
মরধবচতুদ্ষজসম্পাঘনের ইচ্ছা করিয়াছিলেন, কিন্তু শেষে, যন্তার্থ যে মকল জন্ব আহরণ করা হইয়াছিল, 
গঙ্িদিগের উপদেশে তাহাদিগকে মুক্তি দিয়া নমন্ত নগরে ভেরী বাজাইয়া প্রাধিহতা! নিষেধ করিয়াছিলেন।” 
অনম্য় কৌধলরাজের অনুরোধে শান্তা সেই অতীত কথ! বলিয়াছিলেন ₹--] 

পুরাকালে বাবাণমীরাজ বহ্দদত্েব সময়ে বৌধিসত্ব এক অশীতিকোটি-বিভবসম্পন্ন 
আক্মণকুলে জন্সান্তব প্রাপ্ত হইযাছিলেন। বযঃপ্রাপ্তির পব তিনি তক্ষশিলায় গিয়৷ বিদ্যাত্যাম 
কবিলেন এবং মাতাপিতাব মৃত্যু হইলে ভাগাবন্থ র্যা দেখি তাহা লমন্তই দানকর্মে 
বিসর্জন করিলেন। তিনি বিষযবাসন! পবিহাবপুর্বরক হিমালয়ে চলিয়! গেলেন এবং সেখানে 
খিগরর্যা গ্রহণানত্তব খ্যানাভিস্ঞ প্রাপ্ত হইলেন। ইহার কিয়ৎকাঁল পরে তিনি লব্গও 
অন্নসেবনার্থ লোকালয়ে ভিক্ষা! কবিবার জন্ত বারাণনীতে উপস্থিভ হইলেন এবং রাজার 
উদ্ভানে অবস্থিতি কবিণেন। 

এসমরে একদা! বারাণসীবান শ্রী'গর্ভে শয়ন করিয়া অর্থরাত্রিকালে আটটা শব শুনি- 
নেন। দ্ীজতবনেব নিকটবর্তী উদ্চানস্থ একটা বক প্রথম শব করিল। ইহার অব্যবহিত পরেই 
হস্তিশীলার তোঁরণ'নিবাদিনী এক কাকী দ্বিতীয় শব করিল। বাঁজতবনের চুড়ার মধ্যে একটা 
খু! ছিল) তৃতীয় শব তাহাব। চতুর্ঘ শব রাজবাড়ীর একটা গোষা! কোকিলের) পঞ্চম 
শষ তত্রত্য একটা পৌষ! হরিণের ) ষষ্ট শব একট] পৌঁধা বানরের? সপ্তম শখ একটা পোষা 
কিনরের। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বাজভবনের উপর দিয় উগ্তানাভিসুখে যাইবার কালে এক 
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প্রত্যেকবুদ্ধ উদান গান করিয়া অষ্টম শব কবিলেন। বাঁবাণদীরাজ এই অষ্ট শষ শুনিয়া 
ভয়ে কাপিতে লাগিলেন এবং পরদিন ব্রাহ্মণদিগকে ইহার ফলাফল জিজ্ঞাঁস! ফরিলেন। 
ব্াঙ্গণেবা বলিলেন, “মহারাজ আপনাব বড বিদ্ধ দেখিভেছি। দর্বদচভুকক যন্ত সম্পাদন করিতে 
হইবে।” রাজ! বলিলেন, "আপনাদের যাহা ইচ্ছা, তাহাই করুন 1” 

বাজার অনুমতি পাইয়া ব্রাচ্মণেরা অতিমাত্র তুষ্ট হইলেন এবং বাঁজভবন হইতে বাঁহিবে 
গিয়া ঘন্তের আয়োজন আরম্ভ কবিলেন। বাজ্ভিক ব্রাক্ষণদিগের মধো ধিনি প্রধান, ভীহার 
এক অন্তেবাণী ব্রান্ষণকুমাঁর অতি বিচক্ষণ ও স্ুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি আচার্যাকে বলিলেন, 
পতুরুদেব, এতগুলি প্রাণীকে এইরূপ নিষ্ঠুরভাবে বধ কবিবেন না।৮ আচার্য বলিনেন, 
পতুমি কি. জান, বাবা? ইহাঁতে আমাদের যদি অন্ত কোন লাভও না হয়, তথাপি আমরা 
আহাবেব জন্য প্রচুর মত্গুমাংস পাইব ৮” *আচার্ধা, উদরের জন্ত নবকেয় দ্বার 
না।” মাণবকের কথায় ন্ান্ ত্রাঙ্মণের! কুদ্ধ হইলেন) কাজেই তিনি ভয় পাইয়া “বেশ, 
আপনারা মধ্ন্তমাংস-ভোজনের উগায় করুন,” ইহা বলিয়! নে স্থান ত্যাগ করিলেন, এবং 
রাজাকে নিবারণ করিতে পাঁবেন, নগরের বাহিবে এমন কোন ধার্পিক শ্রমণ গাওয়া যায় 
কিনা তাহা। জন্মন্ধান করিবাঁব জন্ত বাঁজোগ্ঠানে উপনীভ হইলেন। সেখানে -বৌধিসতবের 
দেখা পাইয়! মাণবক তাঁহাকে এণিপাতপূর্ক বগিলেন, “ভবাদৃশ মহাত্মাদ্দিগের হয়ে কি 
দয়া নাই? বাজ বন্থগ্রাণী বধ করিয়া যজ্ঞ করাইবেন্) এতগুলি জীবের বন্ধন মোচন করা 
কি কর্ডবা নহে?” “দেখ, মাণবক ; এখানে বাজা আমার জানেন না; আমিও রাজীকে 
জানি ন1।” “ভদ্ত, বাজ যে সকল শব্দ গুনিগ়াছেন, আপনি ভাহাদেব ফল জানেন কি 1” 
“আমি জালি।” গ্যদি জানেন, তবে রাজাকে বলুন মা কেল?” "আঁমি কি নিজে 
লমাটে পুর্ন বান্ধিয। % বলিব গিয়! ধৈ, আমি জানি? তিনি বদি এখানে আসিয়া জিজ্ঞাদা 
করেন, তাহা হইলে বলিতে পারি তখন মাণবক বেগে ছুটিয়া রাজভবনে গেলেম। 
বাজ। জিজ্ঞাস! কবিলেন, ““কি বাব!?” “ম্হাঁবাজ, আপনার উদ্ানে একজন তাপদ 
আদিয়াছেন; আপনি যে সকল শব শুনিয়াছেন, তিনি তাহাদের ফল জানেন। তিনি ম্নণ- 

শিলাম বঙিয়। আছেন ১ তিনি আমাকে বলিলেন, 'রাজা যদি আমায় একবার জিজ্ঞাসা করেন, 
তাহা হইলে বলিতে পারি একবার সেখানে গিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করা কর্তা, মহারাজ 1 
রাজা নত্বব ধেখানে গ্রিয়! তাপসকে গ্রণাঁম করিলেন এবং ভাপন তাহাকে প্রত্যভিবাদন করিণে 
আসন গ্রহণপুর্বধক জিজ্ঞসিলেন, “ভদস্ত। আমি যে সকল শব গুনিয়ছি, আপনি তাহাদের ফন 
অবগত আছেন ইহা! সতা কি?” "হী মহাঁবাজ, একথ| সত্য 1” প্তবে দয়া কবিয়া বলুন। 
প্মহাবাজ, এ সকল শব্দশ্রবণে আপনার কোন বিগ্বেব সম্ভাবনা নাই। আঁপনাৰ পুরাতন 
উদ্ভানে একট! বক আছে; সে খাগের অভাবে ক্ষুধার্ত হইয়া প্রথম শব্ধ করিয়াছে।* অনন্তর 
বোধিসত্ব আত্মঞ্ঞান বলে নিয়নিখিত প্রথম গাথায় অবিকৃতভাবে বকের শব ব্যাখ্যা করিবেন £-- 

পৈতৃক ভবন মঙ্ সুগভীর জলপুর্ণ ছিল পুর্বে শুনি জোকমুধে। 
ছিগ বহু মৎগ্ত হেখ। বকরাঁজ সেই হেতু করিতেন হেথা বাম থে! 

এখন নাহিফ জল, মনত কোথাপাববল 8 ডেকে করি উদর পুরণ, 
গৈভৃক বাসের মায়া তবু ন| ছাড়িতে পারি; করি নাক অন্তর গমন! 

“্মহারাজ, মেই থক ক্ষুধায় কাতব হইয়া! এই শব করিয়াছিল। আপনি ঘ্দি তাহার 

* ইংরালী অনুবাদক বলেন ইহা! গর্বের চিহ। বাইবলেও এইভাব দেখা যায় (1278701217) 48। 28)1 
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দুধ মোচন করিতে চান, ভাহা। হইলে উদ্ভানটার সংস্কার কবিষ্জা নেই পুক্রিণীটা পুননবর্ধার 

জলে পূর্ণ করুন।” তাহাই করিবার জন্ত বাঁজা একজন অমাতাকে আজ্ঞ৷ দিদেন। 
বোধিমত্ব বলিলেন, প্মহারাজ, আপনার হণ্তিশানীর ভোরণে একটা! কাকী বাঁ হায়ে। 

বে পুক্রশীকে দ্বিতীয় শব কবিয্নাছে। তাহাতে আপনার কোঁন ভয়ের কোন কারণ নাই ।* 

ইহ! বলির! বোধিসত্ দ্বিতীয় গাঁথা কাকীর কথ! বলিলেন £ _ 

কে করিবে দয়! করি দুাচীর বছুমের দ্বিতীয় চক্ষুটী উৎপাঁটন £ 
রক্দিষে ধুলায়, আর, আমার শাবকগণে, ঘয়।করি বল কোন্ জন ? 

গাথাটী বলিয়া বোধিসত্ব জিজ্ঞাসিলেন, প্মহাঁবাঁজ, আপনার হস্তিশাঁলার যে মাত আছে, 
তাহা নাম কি? ণ্তাহার নাম বন্ধুর!” প্ভাহার কি একটা চক্ষু নাই?” “হা ভতত্ত, 
নে কাঁগা 7৮ "মহাবাজ, আপনার হন্তিশীলার তোবণে এক কাকী কুলাম নির্মাণ করিয়া 

তাহাতে অওপ্রমব করিয়াছিল) সেগুলি পরিণত হইলে শাবক নির্গত হইয়াছিল; মাহত 
যখনই হাতী চড়িয়। বাহিরে যাঁয় ব ভিতরে আইসে তখনই অঙ্কুশেব আঘাতে কাকীকে ও 
তাহার শীবকগুলিকে প্রহাব করে এবং বামাট! ভাদ্গিয়া ফেলে। এই ছুঃখে পীড়িত হইয়া 
কাকী বন্ধের অবশিষ্ট চ্গুটার বিনাশ কামর করে। আপনি যদি কাকীর গ্রতি অনুকম্পা- 
পরায়ণ হন, ভাহা হইলে বন্ধুরকে ডাকাইয়া নিষেধ করিয়া! দিন যে, আর যেন সে কাকীর 
ঝুলায় নষ্ট না করে। রাজা তখনই বন্ধুরকে ডাকাইলেন, তাহাকে তিরস্কার করিয়া পদচযুত 
কবিপেন এবং আর এক বাক্তিকে মানুত নিযুক্ত করিলেন। তখন বোধিসত্ব আরা 
বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ, আপনার প্রাসাদের চুড়াব মধ্যে একট! ঘুণ কীট আছে। 
সে এতদিন কাঠের অসার অংখ খাঁইয়াছে; এখন অমার ফুরাইাছে, তাঁহার সার খাইবার 
শক্তি নাই; দে বিবর হইতে বাহির হইতেও পারিতেছে না) কাজেই থাগ্ঠাভাবে পরিদেধন 
বরিয়াছে। এই হইল আপনার তৃতীগ্ন শবব। ইহাতে আপনার কোন ভয়ের কারণ নাই ।” 
অতঃপর বোধিসতধ গ্রদ্াবলে ঘুণকীটের মনের ভাব জানিয়। তৃতীয় গাথ! বলিলেন £-- 

অনার যতট। ছিল সমস্ত কয়েছি শেষঃ থাভ্াভাবে হট এবে গাই? 
সার আছে, ঘত্তস্বট করিতে তাহার মাঝে ঘুণের শকতি ফোন নাই। 

রাঁজা একট! জোক ভাঁকাইয্! তাহ! ঘাঁরা ঘুণৃকীটটাকে বাহিয় করাইলেন। তখন 
বোধিমন্ব আবার জিড্ঞামিলেন, “মহারাজ, আপনার বাড়ীতে একট! পৌধা কোকিল! আছে 
বি?” "ছা, ভন্ত।'+ গ্মহারাজ, মে এখন নিজের পূর্বব বাসস্থান দেই বনস্থনী ম্মরণ 
করিছ। উৎকঠিত হইয়াছে এবং বঙগিাছে, "হায় কবে আমি এই পণ্তর হইতে বাহির হইয়া 
রমণীয় বনভূমিতে উডিয়া বেড়াইব ?” এইটা চতুর্থ শব্দ। ইহাতেও আপনার কোন ভয়ের 
কারণ নাই।” অনস্তর বোধিম্ চতুর্থ গাথ। বলিলেন £-_. 

এ রাজভবন হ'তে মুক্তিলাভ করি, হায়, যনে কি যাই আয আর? 
লাঁথাপদবের কুরে গাইব মনেম্স হথে, উপজিষে আনন্দ অপার। 

"মহারাজ, এ কোকিল! বড় উৎকণ্ঠিত! হইগ্াছে ? উহাকে ছাড়িগ্া দিন” রাজা তাঁহাই 
করিলেন। বোধিম্ব তখন জিজ্রামিলেন, “আপনাব বাঁড়ীতে একটা পো! হবিণ আছে 
কি?” "আছে, ভদন্ত ৮ "যহারান্্, এই হরিণটা একট| যুথের অধিপতি ছিল। দে 
নিজের মৃগীকে দ্মরণপূর্ধবক কানবশে উৎক্টিত হইয়। পঞ্চম শব করিাছে $-_. 



২৫৬ অষ্ট নিপাঁত। 

এ রাজভবন হ'তে মুক্তি যদি পাই আমি, যৃধনহ মিলি আবার, 

চরি অণ্রে সকলের, করি অগ্রোদক ₹ পান তৃপ্তি কত হইবে আমার :* 

অনস্তর মহাঁদদ্ব হবিণটাকেও মুক্তি দেওয়াইলেন এবং বাঁজাকে জিভ্াসিলেন, "আপনার 
বাড়ীতে একটা পোষ! বানব আছে কি 1” প্আছে ভান্ত।” “মহাবাজ, সেই বানব হিমালয়ে 
যুখগতি ছিল এবং অনেক বানবীর সঙ্ধে কামপববধ হইয়া বিচরণ করিত। ভরত নামে 
এক ব্যাধ তাহাকে ধবিয্া এখানে আঁনিয়ছে। সে এখন উৎকণ্ঠার বশে হিমালয়ে ফিরিয় 
যাইতে ইচ্ছা কবিতেছে। ধঞ্ঠ শবেব এই কারণ। ইহাঁতেও আগনাব কোন ভয় নাই। 

কামাতুর ছিন্ন আমি; ভ্র্ত ঝাহিিকবানী ধরি মৌরে এনেছে হায়; 

ছাড়ি দাও, দয়। করি) নৃক্বল হইবে তব এযন্ত্রণ। সহ! নাহি বায়।” 

মহামত্ব ইহা বলিয়া বানবটাকে মুক্তি দেওয়াইলেন এবং রাজাকে আবার জিজাঁদ! 
করিলেন, পআপনার বাভীতে একটা পোষা রিন্নর আছে?” "ই, তাত্ত।৮ “মহারাজ, 
মে নিজের কিন্নবীর ক্বতোপকার ন্মরণ কবিয়া কামবশে সপ্তম শব্ধ করিয়াছে। সে একদিন 
এ বিদ্ববীর সন্গে তুঙ্গ শৈলশিখবে আবোহণ করিয়াছিল; সেখানে উভয়ে নানাবর্ণের সুগন্ধি 
পু্গচয়ন করিয়া পরিধান করিতেছিল, সূর্য্য যে অন্তমিত হইতেছে নে দিকে লক্ষ্য করে নাই। 
র্যা অস্ত গেক্চেখন-তাহাবা অবতবণ কবিতেছিল/ তখন অন্ধকাব হইয়াছিল। তখন কিন্নরী 
তাহার ন্বামীকে বলিয়াছিল, “অন্ধকার হইয়াছে সাবধানে নামিবেন, যেন পবস্বলন না 
হয়। ইহা বলি! দে নিজেই স্ামীব হস্ত ধরিয়া তাহাকে নামাইক়াছিল। কিন্নর এখন 
সেই কথা প্ররণ কবিয় নি্দেব ছুঃখেব গীতি গাহিয়াছে) ইহাতে আপনাব কোন ভগ্ন নাই 
বোধিদব জ্ঞানবলে এই বৃত্াস্ত যথাযথ জানিতে পারিয়া তাহা ব্যক্ত করিবাব জন্ত মণ্ডম 
গাথা বলিলেন £-- 

আখীধারে চৌদিক্ ঘেরে, উত্তু্গ শৈলশিখরে, ছি এক সঙ্গে ছুই জন) 
মান্সেহে মধুর 'বরে থলে প্রিয়] 'নাহি যেন হয তব পদের শ্বলন।' 

মহাঁদব এইরূপে কিন্নরক্ৃত শব্দের কাবণ বলিয়৷ তাহাকেও মুক্তি দেওয়াইলেন এবং 
বলিলেন, “মহারাজ, অষ্টম পন্ধটা উদানের স্বর। নন্দমূলগুহাবানী এক প্রত্যেকবুদ্ধ নিজের 
আমুংশেষ হইয়াছে জালিতে গারিয়৷ নন্ল্প করিয়াছিলেন বে মনুষ্যালয়ে গিয়া বারাণনীবাস্রের 
উদ্ধানে গঞ্রিনির্বাণ লাভ করিবেন; রাগুভৃত্যেবা দেখানে তাহাব শরীরককৃতা* ও ভিরোধানোত্ব 
সম্পন্ন করিবে। এবং ধাতুপূজ| করিয়! ্বর্গবাসীদিগের দংখ্য। বৃদ্ধি করিবে। খদ্ধিবলে আদি- 
যার কালে তিনি যখন আপনার প্রাসাদশিথরের উর্ধাদেশে উপনীত হইয়াছিলেন তখন, দ্েহভার- 
মুক্ত হইয়া নির্ববাণপুরে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন এই উল্লামে, তিনি উদান গান করিয়া- 
ছিলেন ১. 

জনাতরপ্রাপ্তির নিশ্চা হইল ক্ষয়। গর্ভশঘ|] হইবে ন। আর; 
হণ চিয়াদন ভরে গর্ভশযা] অবসান? আর নাহি হইবে সংখ|র । 1 

তিনি উদানটী গান করিয়| এই উগ্চানে উপস্থিত হইয়া এক গ্র্দুটিত শালতরুর মুলে 
পরিনির্বাণ লাভ করিগ্রাছেন। চলুন, তাহার শরীরকৃত্য সম্পাদন করুন।% ইহা বলিয়া 
মহানত্ব রাদাকে লইয়। সেই গ্রতোকবুদ্ধের পরিনির্ধাণ-স্থানে গমন করিলেন এবং তাহা দেহ 

* অযোদিক অর্থাৎ অনু্ছি্ট অল? অন্ত মুগেরা গান করিয়। ঘোলা করিবার পৃর্ধে যে জল গাওয়া যায়। 
+ সংসারস্-অদ্মাত্তর শ্রণ্থি, কর্দবিপাকে নান] যোনিতে ভ্রমদ । 
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দেখাইলেন। রাজা 'সৈশ্যসামভ্সহ গন্ধযাল্যাদি দ্বার! উহার পুঁজ! করিলেন, বোধিসন্বের উপদেশানু- 

সারে যন্ত নিষেধ করিয়া সমস্ত আবদ্ধ প্রাণীকে মুক্তি দিলেন, ভেরীবাদন দ্বারা গ্রাণিহত্যা 
নিষেধ করিলেন, সপ্তাহকাঁল প্রত্যেকবুদ্ধের তিরোধানোৎসব সম্পন্ন করিয়! মহাড়ন্বরে সুগন্ধি 

কাঠের চিতায় তাহার শব দাহ করাইলেন এবং যেখানে চারিটী মহাঁপথ মিলিত হইয়াছে, 

সেখানে একটা স্তুপ নির্মাণ করাইলেন। 
বোধিসব্ব রাজাকে ধর্মোগদেশ দিয়া এবং অপ্রমত্ত হইতে বলিয়া ব্রহ্মবিহাবকর্মানু্ঠান 

পূর্বক অপরিহীন ধ্যানবলে ব্রদ্নলোকপরায়ণ হইলেন। 

[এইড্রপে ধর্ধ বাখা। বরিয়। শান্তা বলিলেন, “মহারাপ, আপনি যে সফল শব গুনিগাছেন, তাহাতে কোন 
ওয়ে কারণ নাই । আপনি যাতে বন্ধা করিম! বছ জীবের প্রাণ রক্ষা করুন।” এইক্গে বহু জীঘের লীধন 
রঙ্গা করিছা শান্ত! ভেরীবাগন ঘার! অথাতন ঘে।ষণা করাইলেন। 

_ সমবধান--তখন আনল ছিলেন মেই রাজ1; মারিপুত্র ছিঞেন সেই মাণবক ; এবং আমি ছিলাম মেই তাপন। 

৪১৯--স্সলস্া-জাভঙ্চ। 

[শান্। জেতবনে অবস্থিডিকালে অনাথপিওদেয় এক দাঁমীর সম্বন্ধে এই কথা বমিয/ছিলেন। সে নাকি 
কোন উৎদযের দিনে দাসীদিগের মহিত যাইবার সময়ে প্রভুণী পুণালক্ষণীদেবীর * নিকট আভরণ যচ,এ। 
করিযাহিল। পুণাজদণা। ভাহাফে নিদ্ের লক্গমুদ্্| মুলে!র একখানি আভরণ দিয়াছিলেন। মে উহ। পরিধান 
ফারিয়া দামীগণসহ উদ্ভানে গমন করিল । তাহার আভরণ দেখিয়! এক চোরের বড় লোভ জন্মিন , মে তাহাকে 
মারিয়া আঁতরণখানি লইবে। এই উদ্দেগ্ঠে তাহার সঙ্গে আলপ ফরিতে করিতে উদ্ভানে গেল এবং তাহাঁকে 

দংহ্াদাংমহরা গ্রত্ৃতি খাইতে দিল । দাদী মনে কার, লোৌকট। ক1মবশে & সকল দ্রধয দিতেছে; কাজেই নে 
সমস্ত গ্রহণ বরিক। 

অনন্তর সকলে উদ্ভানফেলি করিপ এবং সন্ধ/ঁকালে দমীরা যখন বিশ্রামর্ধ শয়ন করিল» তখন নেই দামী 
উঠি এ লোকটার নিকটে গেল | লে|কট। বলিল, “ভঞ্রে, এ স্থান নিভৃত নহে, চল, একটু অগ্রপর হই।» 
দাসী ভাবিন, 'এ স্থানে ফি রহস্তকন্ম কর! ধায় না? এ লোকট| নিণ্চষ আস।কে গারিয়া আগার অনার 
ও গরিজ্ছদ অপহরণ করিবার অভিনন্ধি করিয়াছে! বেশ, ইহাকে শ্রি্দা দিতে হইতেছে।* ইহাস্থির কবিয 
নে ব্ধিন, “বধু আমার, ভুনাগদে আমার শরীর শুদ্ধ হইয়াছে, একটু জল থাইিভে হইবে।* সে চোঁরকে একটা! 
বৃগের ধারে লইয়া গেল এবং ভাহার হস্তে রজ্ছু ও ঘট ম্িয়। বলিল, "এই কূগ হইতে আমার খাবার জল 
তোল।” চোর কৃগে দড়ি নাযাইয়। দিল এবং যেমন ভুল ডুজিবার অত অবনত হইয়াছে, অনি সেই মহাবল| 
দামী ছুই হাতে তাহাকে ভীষণ প্রহার কিয়! কুপে নিক্ষেপ করিঘ । ইহাতেও পাছে না মারা যায় এই আশঙ্কায় দে 
ভাহার মন্কোগরি এক বৃহৎ ইইকখও ফেলিয়া দিগ। কাঁজেই সে তৎক্ষণাৎ পঞত্ব গ্রাণ্ড হইল | দাসীও নগরে 
ফিরিয়া প্রতুপস্থীকে আভরণ প্রতার্পণ করিবার কালে বলিল, “আন এই গ্রহনার জন্ক আমার প্রাণ গিযাছি্য আর 
ফি॥ মে মম বৃত্ত বর্ন করিল, পুণালক্গণা অনাথপিওদকে দেই কথা শুনাইলেন, অনাথপিগদ গিয়া ভাবার 
পার নিকট উহ! বলিলেন। তাহা! গুনিয়! খান্ত। বলিলেন, “দেখ গৃহপতি, এই দামী কেব্ এ জন্মে নহে, 
পূর্বেও থাকানে গ্রত্যুৎপন্নদতি ছিল; এবং কেবল এ জন্মে নহে, পূর্বেও মে & চোরের প্রাণুবধ করিয়াছিল ।” 
অনন্তর অনাধপিগুদের অনুরোধে তিনি সেই অতীত কথ! আরম্ভ করিলেন -_] 

পুরাকালে বারাণনীরাজ ব্রশ্মদত্তের সময়ে সুলসা-নায়ী এক নগরশোভিনী গণিকা ছিল। 
দে পঞ্চশত বর্দদাসী-পরিবৃতা হইয়। থাকিত এবং প্রতি রজনীর জন্ত সহ মুদ্রা গ্রহণ করিত। 

* অনাধপিওদের গর নাম। ্ 
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এঁ গগরে শক,ক-নামক নাগবলসম্পনন এক চোর ছিল। যে রাত্রিকালে ধনীলোকের গৃহে 
গ্রবেধ করিয়া বথারুচি চুরি করিত। নগরবামীব! সমবেত হইয়া বাজাব নিকটে অভিযোগ 
কবিল, রাজা নগব গুপ্তিককে আঁন্ভা দিলেন, “নানা স্থানে ঘাটি বসাইয়! চোর ধব এবং তাহার 
মাথা কাটিয়া ফেল।% 

নগরপ্ুপ্তিকের লোকের! চোরকে ধরি পিঠমোড়া করি! বান্ধিন এবং চতুদ্ধে চুষে 
ক্বষাঘাত কবিতে কবিতে মশানে লইয়! চলিল। চোব ধৰা পড়িগ্নাছে এই নংবাঁদে সধন্ত নগর 
মংক্ষুধ হইল। স্ুলসা বাতায়নে দীড়াইয় বাস্তার দিকে দেখিতেছিল; মে চোরকে দেখিয়া 
তাহাব প্রতি প্রতিবদ্ধচিত্ত হইল এবং ভাবিল, "আমি যদি এই বলবান্ যোদ্ধাকে মুক্ত কবিতে 
থারি,- তাহা হইলে গণিকা-বৃত্তি পরিহার করিয়া ইহা সহিত গৃহবাদ কবিব। অতঃপব, 
কণবের-জাতকে (৩১৮) যেরূপ বলা হইগ্লাছে, ঠিক সেই উপায়ে নগবশুপ্রি্চকে সহ মুছা 
প্রেবণ কবিয়। সে চোরকে মুক্ত করিল এবং তাহাঁৰ সহিত মহ।নন্দে একত্র, বাম কবিতে 
লাগিল। এইরূপে তিন চারি মাম কাটিয়া গেলে চোৰ তাবিল, “আমি তব এ স্থানে বাদ 
কবিতে পাবিব ন1 বিজ্রুহস্তে অন্থাত্র যাওয়াও অনভ্তব) স্থলমার আভবণগুরির মূলা লক্ষ 
মুদ্রা হইবে। উহাকে মাবিষ্া। এই সমস্ত গ্রহণ কর! যাউক।” ইহা স্থিৰ কবিয়! দে একদিন 
স্নুনফাকে বলিল, “ভদ্রে, বাজপুরুষেবা যখন আমাকে বাস্ধিযা লইয়া ঘাইতেছিল, তখন আমি 
অমুক পর্বতশিখরস্থ বৃক্ষদেবতাব উদ্দেশে পুজা! মানত কবিগ্াছিলাম। সেই দেবতা পুজা 
ন! পাইয়া এখন আমাকে ভয় দেখাইজেছন। অতএব পুজা দিতে হইতেছে।” দুলদা 
বলিন, যে আক্ঞা, গ্রভু। পুজ! সাম্বাইয়। পাঠান যাউক।* প্ভদ্রে, পাঠাইলে চলিবে না, 
আমর! ছই জনেই দর্বাভবণমপ্ডিত হইয়া বু লোকজনের সহিত গিয়! পুজা দিব।” 
প্বেশ, তাহাই কর! হইবে» অনন্তব পুজা সাঁজাইয়া মহাঁঘটায় যখন তাহারা পর্বতগাদে 
উপস্থিত হইল, তখন চোর বলিল, প্ভর্দরে, এত লোঁক দেখিলে দেবত! পুজা গ্রহণ কবিবেন 
না; চল, কেবল আমবা ছুই জনেই শিখরে আবোহণ কবিয়! পুজা দি।১ আলগা বলিল, 
তাহাই কবি।” অনন্তর মে নুলসার হস্তে পৃজাব পান্র দিন এবং নিজে গথ্চাযুধ ধারণ 
করিয়া পর্বতে আবোহণ কবিল। সেখানে শতমনুস্তপ্রমাণ উচ্চ কোন গ্রপাতের নিকটস্থ এক 
ব্ষমূলে পূজোপকরগী রাখিয়া গে স্থুলসাকে বলিল, প্ভদ্রে, আহি পুজা দিতে আদি নাই 
আমি তোমাকে মারিয়া তোমার আভবণগুলি লইব, এই জন্ত আসিয়াছি। তুমি অনঙ্কারগুনি 
খুলিয়া ওড়নার বান্ধিয়া একটা পুটুলি কর।” “আমাকে মারিবেন কেন, স্বামিন্?” “ধনের 
জন্ত।” পন্বামিন্, আমি আপনার যে উপকার করিয়াছি, তাহা একবাধ মরণ করন। 
আপনাকে বাস্ধি্না লইয়া যাইতেছিল। আমি শ্রেষ্িপত্রেব সহিত আপনার পরিবর্তন গাধন 
কবিয়! এবং বহু ধন দিয়া আপনাব প্রাণ বক্ষ করিয়াছিলাম। আমি প্রতিদিন সহন্র দু 
পাইতাম ; তথাপি এখন অন্ত পুরুষের মুখাবলোকন করি না। আঁমি আপনার মেই উপ- 
কাবিশী; আমাকে মাবিবেন না ॥ আমি আপনাকে বু ধন দিব এবং আপনার দাসী হইয়া 
থাকিব।* এইংপ্রার্থনা করিবাব কালে সে প্রথম গাঁথা বলিণ $... 

সুবর্ণের হার, বৈদূ্যা, মুকুদতা, যাহা চাও ভাহা লও; 

হও হুখীতুমিঃ : চরণে তোমার দাসী বলি স্থান দাও। 
তখন শঞ্জ,ক দ্বিতীয় গাথায় নিজেব দৃঢচ সঙ্কল্প বাক্ত কবিন ৪ 

খোল আভরণ, পরিদেধনের নাহি কোন প্রয়োজন; 
ন] বধি তোমায় পাঁইব কি আমি তোমার নকল ধন? 
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গলদা গত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রভাবে তখনই ভাবিল, “এই দন্থ্য আমাকে জীবিভ থাকিতে 
দিবে না) এখন কৌশলে গ্রপাঁত হইতে ফেলি! দিক্সা ইহারই গ্রাণনাশ কবিতে হইবে ॥ 
ইহাস্থি করিয়া নে ছুইটা গাথ! বলিল £__ 

হয় না স্বরণ জীবনে কথন, বোধের উদয় হ'লে 
ছিল প্রিঘতর. কেহযেআসার তোমা হাতে ভূঘওলে। 

এদ আলিঙনন করি হেতোমার জনমের মত, সধা , 
ঘরি প্রদক্ষিণ, আর ন হইবে তোমাতে আমাতে দেখ|। 

শক তাহাব অভিমন্ধি বুঝিতে পাবিল ন|) সে বলিল, "বেশ কথ!। এন, আমায় 
আলিগন কব।» দ্ুপসা তাহাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিল এবং আনি্নানভ্তর বলিল, 

গ্ামিন। এখন আমি তোমার চাবিপার্থে চারিবাঁ প্রণাম কবিব।” ইহা বলিয়া! সে প্রথমে 
তাহার পাদোপরি মস্তক রাখিল; তাহার গব ছুই পার্থে গিয়া প্রণাম কবিল, এবং শেষে 
পশ্চাতে গিয়াও গ্রণাম করিবে এই ভাব দেখাইয়৷ সেই লাগবল সম্পন্া। গণিকা! শক্তুকের 
উর ধরিয়া তাঁহাকে অধোমুখ করিল এবং .মেই শতপুরুষপ্রমাণ উচ্চ ভূগ্রস্থান হুইডে 
নিরযদৃশ গুহার মধ্যে নিক্ষেপ করিল। ইহাতে সেই দশ্্য তৎক্ষণাৎ চর্ণবিচর্ঘদেহে 
প্রাণত্যাগ করিল। উক্ত শিখবে জন্মাত্তর প্রাপ্ত হইয়া! এক দেবতা বাঁদ করিতেন। তিনি 
এই কাও দেখিয়া অবশিষ্ট গাথাগুলি বলিলেন ঃ-- 

পুকষই) সর্বন্র গঙ্িত, একথা! বিশ্বাসের যোগ্য নয়; 
নারীর যুদ্ধিতে হয় কভু কভু পুঁকবের পরাজয়। 

পুকষ।ই) সর্বত্র গণিত, একথা বিশ্বাসের যোগ্য নয় , 
শতাৎপন্নমতি রমণী নিজের দেয় বৃদ্ধি পযিটয়। 

বত দীন দেখ, তাব(ই) কাছে ধাঁকি হলনা করিল স্থির 
বধের উপান্ চোর শজকের।  নিদ্দেপি যেমন তীর 
আকর্ আত শরাদন হ'তে লোকে মৃগ বধ করে, 

স্থঘমা তেমতি নিসেবে শর্তকে  পাঠীয় ঘের ঘরে। 

আমন্ন বিপদ নিরথি না করে দ্িপ্র ষেবা প্রতিকার, 
ঘটে ঘৃতযু ভার, ঘটিল দস্থার গহ্বরেতে যে প্রকারি। * 

আসন্ন বিপদ নিরধি যে করে চ্ষিপ্র ভার প্রতিকার, 
যুক্তিশত্র হতে ঘটেভাগ্যে তার। ঘটে যথা হুলমার। 

সথনস! এইক্পে দস্থার প্রাণনাশ করিয়া পর্বত হইতে অবতরণপূর্বক আপন ঘোক 
ঘনের কাছে গ্রেল। ভাহীবা জিজ্ঞাসিল, "আধ্যপুত্র কোথায়?” ন্থুলমা বলিল, "মে কথ 
দিলাম করিও ন1।” অনগ্তব সে বথারোহণে নগরে গ্রতিগ্রষন কবিত। 

ৈমবধান_-তখন এই ছই জন ছিল দেই ছুই জন এবং আমি ছিণাম সেই দেবতা |] 

১১১ 

* বানর (৩৪২) এবং বুক্ু (৩৮৩) জাতিকেও এই গাথাটী দেখা যায়! 
৩২ 
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[ শান্তা জেতযনে অব্থিতিকাঝে দ্াতাববার সন্ধে রাজারই জনুযোধকদে এই কা বনিযাতিজেম। ] 

পুরাঁকালে বারাণনীরাজ ব্রহ্বদ্রত্তের সময়ে বোধিনত্ব ভীহার অগ্রমহ্যীর গর্ভে জন্বাস্তয় আঁড 
করিয়্াছিলেন। তিনি বষ়ঃপ্রী্থ হইলে ভীহার পিতার মৃত্যু হছইন। ভথন ভিনি দ্িভ্রেই 
বাজদ্ব লাভ করিলেন এবং মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন। ভুম্গণ-মামফ এক বাতি তাহার 
উদ্ভানপালক ছিল। 

একদা এক প্রত্যেকবুদ্ধ ননমূলগহ্বর হইতে নি্স্ত হইয়া ভিক্ষা করিতে করিতে 
বারাণমীতে উপস্থিত হইলেন এবং রাজকীয় উদ্যানে রাত্রিযাগনপূর্বক পর দি ভিগ্মার 
জন্ত নগরে প্রবেশ কবিগেন। তাঁহাকে দেখিয়। রাজার চিত্ত অভি প্রদয় হুইল; ভিনি 
প্রত্যেববুদ্ধকে প্রামাদে আনাইলেন, তাহাকে রাজাসদে বসাইয়া নানাবিধ অধুররমমুক্ত থান্ত 
ও ভোজ্য দিলেন এবং অন্ুমোদন-শ্রবণান্তে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার অন্ীকার গ্রহণ ফরিলেন 
ঘষে অতঃপর তিনি যতদিন বারাণদীতে থাকিবেন, ছতদিন এ উদ্ভানেই বাগ ক্করিবেন। 
অনন্তব তিনি ।প্রত্যেকবুদ্ধকে উদ্ানে পাঠাইলেন এবং নিজেও গ্রাভরাশ নমাপনপূর্বা্ক 
সেখানে গিষ়্া গাহার দিবাযাপন-স্থান ও রাব্রিধাপন-্থান সজ্জিত করিম্বা দিলেন এবং 
উদ্যানপাল সুমন্ধণকে তাহার যেবাস্তত্রধায় নিযুভ্ত করিগ রাঁভবনে ফিরিগেন। এ সময় 
হইতে গ্রত্যেকবুদ্ধ নিয়ত বাজভবনে ভোজন করিতেন। তিনি উদ্যানে বহুদিন বাঁদ করিলেন 
স্ুম্গলও অতি যে তাহার সেবা ভতশ্রষা করিতে লাগিল। 

ইহার পর প্রত্যেকবুদ্ধ একদল সুমদ্বলকে বলিলেন, “আমি অসুক থ্রামের নিফটে 
কগ্সেবদিন অতিবাহিত করিয়া ফিরিব। তুমি রাজীকে একথা বলিও।” প্রত্যেক প্রস্থান 
করিলে সমল রাল্জাকে এই সংবাদ দিল। গুত্যেকবুদ্ধ সেখানে কিয়ুৎকাল বাম দিম! 
একদিন হৃর্য্যান্তের পর উদ্যানে ফিরিলেন। তিনি ষেসে দিন আমিবেস, ঘ্ম্ছল ভাহা 
জানিত না, নে জন্য মে নিজের গৃহে চলিয়া! গিয়াছিল। প্রত্যেকবুদ্ধ পাভ্রচীবর যু! করিয়া 
একটু পা চারি করিলেন এবং একখান! ফলকামনে বসিলেন। 

নে দিন সুমর্ধলেব বাটীতে করেকটী সৎকারাহু অতিথি আসিয়াছিল। তাঁহাদের জন্ত 
হুপ ও ব্রন প্রস্তত করিবার উদ্দেশ্তে স্ুুম্গল উদ্যানের একটা পোব। হরিণ ধারিবার জন্ত 
ধন্নুক লইফ্জা। উদ্যানে প্রবেশ করিল এবং মৃগ অনুসন্ধান করিভে করিতে ঢুর হইতে 
প্রত্যেকবু্ধকে দেখিতে পাইল। সে ভাবিল, ফলকামনে একট! বড় হরিণ রহিম্বাছে + ফাদে 
দে সন্ধান করিয়া! প্রত্যেকবুদ্ধকে শরবিদ্ধ করিল। গ্রত্যেকবুন্ধ মন্তকের আবরণ খুলিঘা 
বলিলেন, “নুমঙ্গল 1” ইহাতে মম্াহত হইয়া! হুমঙ্গল বলিল, প্তস্ত, 'সাপনার ঘে আগমন 
হইয়াছে, ভাহা। জামি জানিভাম না। আমি মৃগত্রমে আপনাকে শরবিদ্ধ করিগ্রাছি। আমার 
অপরাধ ক্ষমা করুন।” “আমি ক্ষমা করিলাম ; ভুমি এখন কি করিবে? এন, শরটা 
ট্টানিয়া ঝাহির কর।৮ স্ুমঙ্গল তাহাকে প্রণাম করিয়া! শরট! টানিয়৷ বাহির করিল। 

প্রত্যেকবুদ্ধ তখন দারুণ যন্ত্রণা বোধ করিতে লাগিলেন এবং অবিলদে পরিনির্ধাণ প্রাপ্ত 

হুইলেন। প্রাজা জানিলে আমার রক্ষা নাই” ভাবিয়া জুমগনও ভারাপুজাদিদহ পনারিন 
করিল। সেই সমগ্নেই দেবানুভাববলে সমস্ত নগরে কোলাহল উদিত হইল ঘে। গ্রত্যেকবুদ্ধ 



৪২*-_মুম্ল-জীতক | ২ 

পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। পরদিন নগরবাসীর উদ্যানে গিয়া প্রত্যেকবুদ্ধের 

দেখিতে পাইন এবং রাজাকে জীঁনাইল যে, উদ্যানপাল গ্রতোকবুদ্ধের প্রাণবধ কবি 

পলায়ন করিহাছে। রাজা বহু অন্ুচরসহ উদ্যানে গমন কবিলেন, সপ্তীহকাল ৩ ৭৬ 

শবপুজ! করিলেন এবং ভাহার পব মহাসমাবোহে তীহাব ধাতু আনম্বন কবিয়া। তদ্ুপবি এ 

চৈত্য নির্শাণ করাইলেন। তিনি সেখানে গিম্া ধাতুপুজা! করিতে লাগিলেন এবং ঘথীধ 
বাত্যশাসনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

এদিকে স্মঙ্থদ এক বৎনর অতিবাহিত করিয়! বাজার মন বুঝিধার জন্য এক অঘাত ,« 

নেখিয়। ববিল, “আমার সন্ধে এখল দ্বাজার মনের ভব কেমন) অনুগ্রহপূর্বক বলুন” 

অমাত্য নিয়া রাজার নিকট ুমন্গনের গুণকীর্ডুন করিলেন) কিন্তু রাজ! যেন তাহা গুনিয়াও 

গুদিলেন না। অমাতা আর কিছু না বিয়া সুমঙ্গলকে জানালেন যে, রাজা তখনও 

তাহার গ্রতি প্রদন্ন হন নাই। ইহার পর নুমঙ্গল দ্বিতীগন বর্ষেও বাজধানীতে গেল এবং তৃতীয় 
বংসবের ধেষে দাবাপুত্রমহ উপস্থিত হইল। সেই অমাত্য বুঝিলেন, বাজার মন নখগ 
হইয়াছে। তিনি সুমঙ্দলকে ছ্বারদেশে বাথিয়। ধাজাকে সংবাদ দিলেন) বাজ! তাহাবে, 
ডাকাইয় কুশল দর্ভাদার পর বলিলেন “ম্ুম্গল, তুমি কি জন্য সেই পুণ্যঙ্েত্র গ্রত্যেকবুদ্ধেখ 
প্রাণনাশ কৰিলে?" সুমঙ্গন বলিল, “মহাবাজ, আমি প্রত্যেকবুদ্ধকে যারিব বলিয়া মাবি 
নাই?” অনগ্র প্রকৃত ঘাহ! ঘটিয়াছিল, দে বাজার নিকট তাহা খুলিয়া বলিন। তাহ 
গুনিয্। বাজা! ঝলিলেন। ০তবে তুমি নির্ভয়ে থাক” এইরূপ আশ্বাস দিয়। বাজ। তাহাকে 
পুনর্ধার উ্ঠান্পীলের পদ দিলেন। তখন সেই অমাতা বাজাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, 
দ্মহারাজ। আপনি ছৃইবার সুমনের প্রশংসা গুনিয়াও ভাঁলমন্দ কিছুই বলেন নাই কেন, 
আর তৃতীষ বাত্রেই বা তাহাকে ডকাইয়। অন্থৃকম্পা প্রদর্শন কবিলেন ফেন1 রাজা 
বলিলেন, “বৎস, রাঁজাদিগের পক্ষে কুন্ত হইয়। সহসা কিছু না করাই কর্তব্য । সেই জন্যই 
আমি পূর্বে ভূষষীভ্তাব দেখাইয়াছিলাম ; কিন্তু তৃতীগ্বাবে সুমঞ্গলের সম্বন্ধে আমাব মন 
অনেকটা মরয হইয়াছে বুবিয়া। তাহাকে ডাকাইয়াছি।* অতুঃপব বাজকর্তব্য বুঝাইবাব জন্ত 
তিনি নিশ্নগিখিত গ্রাথাগুলি বলিলেন £-- 

অতিতুদ্ধ হইয়াছি, জীনি ইহা। মনে যাজ। যেন দণ্ড নাহি দেল কৌন জমে 
ফোথে দণ্ড ছিলে হয় রাজার অথাতি , দওুগুত্ত বাজি পাঁয় অথথ। ছুর্গীতি। 

মিজের প্রসননভাব বুঝিবেন যবে, বিচাদে প্রবৃত্ত রাজা হইবেন গুষে। 
প্রকৃত ধাঁধার নিজে করি বিশিম্চয়।. অপরাধ অনুপ দণ্ড দিতে হয়। 

নির্বিকাহ চিত্রে মতাযিখ]ার নির্ণয় করেন নৃপতি যদি সকল সময়, 
নি তিনি হল হুধী, সখী ্ রজ/ উর, ধর্দুই করেন ক্ষ) ধার্মিক রালার। 
খীরাবে তাগ্রি হোধ থে করে বিচাব। ব্দাপি নহয় বালা গ্রহীন তাহান। 

দা বুঝি, না ভামতপে ফরিয়। লিজা ক্রোধভরে দেয় ঘও যে রাজ। সহসা, 
ইহলোগ্রে হয় মেই অবপভাজিন, দেহান্তে নরকে শেষে করে সে গরমূদ। 

শব্ধ বাজধর্ম্ে যিনি হদ্ রড হ/কো; মনে, কন্দে ভেহ নাহি তর মত। 
হাতিম দগাধির প্রতাবে ভাহার ছ্ল/ক। ভুলোক ভিন্ন গতি নাহি আর। »* 

* অর্থাং ভিনি হ্দবণে হয় হর্গে, লয় পৃথিবীতে জঙগানতর প্রাপ্ত হন, ক? গি নরকে যান ন|। 



২৫২ অই নিগাত। 

লক্ষ লক্ষ পর নাঝা রাজার আভ্রিত ; করৌধভরে দৃ্তদান জ্তি অবিহিত| 
উগজিলে হোঁধ মস, যদ সহকারে ধর্দপথে বা আমি করি আপনারে । 

বে দগপ্রয়োণে ফি ছুটের ঘন, দয়া তান কঠোরতা করে নিবারণ | * 

রাজা ছরটা গাথার এইরূণে নিজের ওুণবর্ণন কবিলে সভাস্থ সমন্ত লোকে অভিঙ্ান্ 
ভু্ট হইন়া। বলিলেন, “মহারাজ, এই শীলাচারসম্পত্তি আপনারই অনুরূপ ।* তাহারা ধন্ত ধন্য বিয়া 
রাজাব গণকীর্তন করিতে লাগিলেন! সভ্যদ্দিগ্রের কথ! শেষ হুইজে সমতল উঠিম! বাঁজাকে 
গ্রণিপাতপুর্বক কৃতাগলিপুটে তাহার ত্তব করিতে করিতে তিনটা গাথা! বলিল $-- 

কমা অনা যেন হয়ে নিরর থাকেন ভবনে তয, জহে নরেখর। 
অভৌধ, প্রদন্নচিত্ত হই! তত ষহাঁনুথে করহ রবীন বর্ষ পভ। 

এই সব গণযুলজ হইয়া বাজ দশ সানধর্মে র। দুদ! অক্রৌধন, 
5 মিউ ভাবে ভুষি সবে,,না করি গীড়ন কন সুখে এইরুপে পৃঁধিবী পাঁলন। 

মেহ-ন্ডে র্সনাড হইবে তৌমার , হইডে না গারে কু অন্তথা ইহার। 

এইরূপ হৃনি়মে, মধুর বচনে হন যদি রত রাঁজী প্রজার পালনে, 

বথাধর্ম স্ায়পধে করি বিচরণ সছুগায়ে যদি তিদি করেন শাসন, 

ভা হ'লে লোকের ত্রাস হয় প্রণযি। হয় বধ! দেদিদীর তাগ অন্তহিত 
মহামেঘ দেখা দিয়! গগনে যখন আযাঢ়ে আরম্ত করে বারি ব্রিষণ। 

1 কোশলরাকে উপদেশ দিবার জত শীত এইনগে ধর্দদেশন করিয়াহিনেন। 
সমবধান__ভখন মেই প্রত্যেকবুদ্ধ গরিনি্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। তখন আনন্দ ছিলেন সমন এবং 

আমি ছিঘাম সেই রাঁল|। ] 

৪২১-লজ্মাল-জীতভক্চ। 

[শান্তা জেতবনে অবহিতিকালে পৌবধব্রতপাঁলন সত্বদ্ধে এই কথা বলিগাছিলেন। যে সকল উপাসক 
গোষধ পাঁলন করিতেছিলেদ, একদিল শান্তা তাহাদিগৰে সম্বোধনপূর্ব্বক বলিলেন, "তোঁধর| অভি টত্তন 

বাঁজ বরিয়াছ। থাহারা পৌধধপাঁলন কণে, ভাহীদের কর্তব্য এই যে দান করিবে, লীলরন্গা করিয়া চলিবে, 
ক্রোথ পরিহার করিবে, সৈত্রী ভাবনা কবিবে, পৌধধোচিত অগ্রান্ত কাধ্য করিবে) পুদ্নাকীনে গঞিিনা 

আংশিকভাবে পৌষধণালন করিয়াই মহাষশন্থী হইগাছিলেন।" অনস্তর উপানবদিগ্নের অনুরোধে ভিনি দেই 
অতীভ কথ! আস্ত করিলেন--] 

পুযঁকাঁলে বাঁরাণসীরাজ ব্রহ্ধত্তের সময়ে এ নগরে শুচিপরিবার-নামক অশীতিকোটি- 
বিভবসম্পযন এবং দীনাদিপুণাব্রত এক শ্রেগী বাঁ করিতেন। তীহাঁব পুত্রদ্ারাদি পরিতন- 
বর্গ, এমন কি রাখালবালকেরা পর্য্যন্ত সকলে প্রতিমানে ছয়দিন পোষধত্রত পাঁনন করিত। 
& নময়ে বৌধিদত্ড এক দবিদ্রের গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । তিনি জন খাঁটি অভিকষ্টে 
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৪২১-গহমালজাতক। ২৫ 
টিনা 15538488438 
জীবিকা নির্বাহ করিতেন। একদিন তিনি জন খাঁটবাব অভিপ্রায্নে উচিপরিবাবেৰ বাটাত, 
গিয়া নম্কাবপূর্বক একান্তে দীড়াইলেন। গুচিপরিবাঁর জিজ্ঞাসা কবিলেন, “কি জহ 

আমিয়াছ, বাপু?” “আপনার বাডীতে জন খাটিবাব জন্য।” অন্য লোক তীহার বাড়ীতে 
খাঁটিবার জনা উপস্থিত হইলে শ্রেষ্ঠ বলিতেন, “এ বাড়ীতে খাহীরা কাঁজ কবে, তীহার 
শীলরক্ষা করে। তুমি যদি শীলরক্ষা কবিয়! চলিতে পাব, তাহা হইলে কাজ কবিতে পাব” 
কিন্ত বোধিমত্বেৰ নিকট তিনি শীলরক্ষা-স্ঘন্ধে কোন কথারই উল্লেখ করিলেন লা, বলিলেন, 
গবেশ বাপু, তুমি বেতন ঠিক কবিয়া কাঁজ কবিতে গাব” বোধিসত্ব তখন হইতে শাস্তভাবে 
ও দর্বাঞ্করণে শ্রেঠীর কার্ধো প্রবৃত্ত হইলেন) তিনি নিজেব কষ্টেব কথা! আঁদৌ। ভাঁবিতেন 
না) ভোরে কাজে যাইতেন এবং সন্ধা সময়ে ফিবিতেন। 

একদিন নগরে একটা| উৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণা হইল। মহাঞ্জেঠী জাসীকে ডাকিয়া 
বণিলেন, “আজ পৌষধের দিন? চাঁকবদিগকে সকাল সকাল ভাত বাদধিয়া দাও) তাহার! 
বর্থাকালে আহার করিয়া পৌষধব্রত পালন করিবে” বৌধিসত্ব মকাল বেলায় কাজে গিয়া- 
ছিলেন; দেদিন যে গোষধ পালন করিতে হইবে, কেহ তাঁহাকে একথা জানায় নাই। অন্যান্য 
ভূতোর প্রীতঃকাদে ভোতন করিয়া অবশিষ্ট দিবাভাগে উপবাী বহিন, শ্রেঠী নিজও পুত্র 
দাঁরাদি পরিজনমহ উপবাম করিলেন ; উপবামিগণ সবলে স্ব ্ ব বাঁসস্থানে গেলেন এবং উপবিষ 

হইয়া শীলসতবন্ধ চিন্তা করিতে নাঁগিলেন। এদিকে বোধিসত্ সমস্ত দিন কাজ কবিযা কু্্যান্ত- 
গমনের মময়ে ফিরিয়া আঁদিলেন। পাঁচিকা। ভাহাকে হাত ধুইবার জন্য জ্ল দিল এবং হাঁড়ি 
হইতে ভাঁত বাড়িয়া আনিল। বৌঁধিসত্ জিজ্ঞাস! করিলেন, "আব আর দিন এ সময়ে মহাঁশক 
হজ) আঁ লোঁক জন দব কোথায় গেল?” “নকলেই উপবামী হই! আপন আঁপন বাড়ীতে 
গিশ্নাছে।” ইহা গুনিয়। বোধিসত্ব ভাবিলেন, “এতগুলি শীলবাণ্ ব্যক্তির মধ্যে আমি এক! 
ছুঃশীন হইয়া থাকিব না তিনি গিয়া শ্রেঠীকে জিজ্ঞাসা কবিলেন «এখন উপবাসাদি অবলম্বন 
করিলে পৌধব্রত পালন কবা হয় কি না”? শ্রেী উত্তব দিলেন, "প্রাতঃকালে অনুষ্ঠিত হয় নাই 
বিয়া সম্পূর্ণ ব্রত পাঁলিত হইবে না । তবে অর্ধ ফল পাওয়া যাইবে” বৌধিসত্ব বলিলেন, 
“মেইটূকুই হউক৮। তিনি শ্রেঠীৰ নিকট শীল গ্রহণ করিলেন, উপবাঁদী হইয়া বাসস্থানে 
ফিরিয়া গেলেন এবং গুই শুইয়া শীলনন্বন্ধে চিন্তা কবিতে লাগিলেন। তিনি সমস্ত দিন 
কিছুমাত্র আহার কবেন নাই $ এইজন্য বাত্রিব শেষভাগে তিনি শুলবেদনায় অভিভূভ হইলেন। 
শ্রী নানাবিধ তৈষজ্য আনিয়া তাহাকে খাইতে বলিলেন, কিস্তু তিনি খাইলেন লা, বণিলেন, 
"আমি গোষধ ভঙ্গ কবিব না, আমি প্রাণ পর্য্যন্ত পণ কাবিয়া এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি।* ক্রমে 
ভীহাম হণ বৃদ্ধি হইল) তিনি অরুণোদয়কালে সংজ্ঞাহীন হইলেন। লোকে বলিল, "তুমি 
এখনই মার! যাইবে) তাহারা! ভীহাকে বাহিব করি! একটা নির্জন স্থানে বাঁথিল। 

& সময বাবাণদীর বাঁজা উৎকষ্ট বথে আঁবোহণপুর্বরক বহু অনুচরসহ নগর প্রদক্ষিণ 
করিতে করিতে সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন তীঁহাব ধশবর্যা দেখিয়া বোধিসত্বের গোভ 
জগ্মিল) তিনি মৃত্যুকালে রাজ্য কামন! করিলেন। তিনি অর্দপৌধধ পালন করিয়াছিলেন; 
এনা মৃত্যুর পরে তিনি এ রাঁজারই অগ্রমহিযীব গর্ভে জনান্র প্রাপ্ত হইলেন। মহ্বীর 
র্ভনংহাবাদি ধথানিয়মে বন্পাদিভ হইল; দশ মান অতীত হইসে ভিনি পুত্র গ্রদব কবিলেনী। 
পুত্রের নাম হইল উীয়কুমাব । 

উদ়কুমার বঞঃগ্রাপ্তিব পৰ সর্বপিকে বুৎপন্ন হইলেন। তিনি জাতিৰ ছিলেন, কাডেই 
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ভাবিবেন, 'আমি চিরদিনই অর্ধরাজ্য লইয়। থাকিব ফেন? এই বাজাকে মাবিয়া আমিই কেন 
মমস্ত রাজ্য অধিকার করি না? এই সঞ্চল করিয়া! তিনি খড় নিফোধিভ করিলেন; কিন্ত 
গ্রহার করিতে গিয়া আবার ভাবিলেন, “আমি অতি দি ও ছু ছিলাম, এই রাজাই আমাকে 
নিজের ভুম্য বরিয়াছেল, আমাকে বিপুল শরতর্ধ্যের আধিগত্য দিয়াছেন) এইরূপ উপকাধকের 
গ্রাণনংহারের জন্য যে ইচ্ছা! জন্বিয়াছে, ত্বাহা' নিতান্তই বিগহিত।” এইরূণে তাঁহার বিবেক 
গ্রবুদ্ধ হইল, তিমি খ়খানা কোষের মধ্যে রাখিলেন। কিন্তু দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারেও 
তাহার শররূপ প্রলোভন জন্মিল। তখন তিনি স্থির কবিলেন, 'মনে পুনঃ পুনঃ পাগেচ্ছার 
উদয় হইয়া পেয়ে হয়ত আমাকে পাপামুঠানে প্রবর্তিত করিবে। তিনি ভূমিতে খড়ী নিক্ষেপ 
করিয়া! রাজাকে জাগাইলেন এবং “মহারাজ, দ্মা করুন” বলিয়! তাহার পাদগুলে পতিত 
হুইলেন। উদন্ধ বলিলেন, "দে কি বন্ধু, তুমি ত আমাব কোন অনিষ্ট কর নাই।” দ্অগরাধ 
করিয়াছি বৈ কি, মহারাজ» ইহ! বলিয়া অর্দমাযকরাজ নিজের মনে যে ভাব হইয়াছিন, 
সমস্ত খুলিয়! বলিলেন। উদয় কহিলেন, “বেশ, তোমার ক্ষমা কবিলাম। ঘদদি ইচ্ছা কর, 
তুমিই নমস্ত রাজ্য লও, আমি উপরাজ হইগ্লা তোমার সেবা করিব” “মহারাজ, রাজ 
আমাৰ প্রয়োজন নাই? আপনিই রাজত্ব করুন) আমি প্রবরজ্যা লইব) আমি কামের মূল 
দেখিয়াছি; ইচ্ছা সঞ্চল্লেয় সাহায্যে বৃদ্ধি পায়; এখন হইতে আমি আর কামগ্রাপ্তির অন্ত 

মঞ্চ কবিব না।* মমের আবেগে অর্ধগাষফরাজ অতঃপর এই গাথাটী বলিলেন +-- 
হে কাম, তৌমায় মুল করেছি দর্পন) সহদ়ৌই হয় তব জিন ফারণ। 
অক্ষয় পাইতে তোমা করিব নাআর 1) হাদয়ে ন| হবে কড়ু কামের সঞার়। 

অতঃপর কামাসক্ত জনবৃন্দকে ধর্থোপদেশ দিবার জন্য তিনি পঞ্চম গাথা বলিলেন £-- 
» অল্প কামোণে কেহ তৃষথ্থি নাহি ডে । বহৃকামে ছঃথ ভোগ করে দেখি মবে। 

পরত: আহো কি অমীয় কাম | করি এ বিচার মাবধানে ধীর করে কাম পরিহার । 

উপস্থিত জনবৃদ্দকে এইরূপে ধর্মোপদেশ দিয়! তিনি উদয়রাজকে ৰাজ্য প্রত্যর্পণ করিগেন ? 
এবং অশ্রুথ প্রজাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া হিমবন্বপ্রদেশে গ্রবেশপুর্বক গ্রবজা গ্রহণ 
করিলেন। নেখানে তিনি ধ্যানবল ও অভিজ্ঞাসমূহ প্রাপ্ত হইলেন। অর্দমাযক ধখন প্রজা 
গ্রহণ করিলেন, তখন উ1স্নরাজ সেই উদানটা পূরণ ববিয়। দময়ে সময়ে এই ষষ্ঠ গাথা গান 
করিতেন £-- 

অলস বর্ধহেডু আমি লঙেছি এ ফ্--. এ বিপুল বাঁজা, এই এরা মকল। 
পর্ণ. ইহ হাতে মহত্বর ফম মেই পার, ভাজি কাম প্রব্রাক হয়ে যেই খায়। 

কেহই কিন্তু এই গাথার অর্থ বুঝিত না) এজন্য একদিন অগ্রমহ্ষী যাজাকে গাথাটির 
অর্থ জিজ্ঞাস! করিলেন । কিন্তু বাজ! কিছু বণিলেন ন।। এমা নাময্য এক ব্যক্তি রাজা 
ন্ৌবকার্ধ। করিত। মে রাজাকে কামাইবাঁর কালে প্রথমে ক্ষুর চালাইত্ত, পরে লন! দিগা 
চুল (পাকা?) ধরিত (ভুলিত?)1 নাপিত যখন দ্ষুর চালাইত। তখন রাজ! বেখ আরাম 
বোধ কবিতেন কিন্তু সন দিয়া চুল তুলিবার কালে তাহার বড় কষ্ট হইত। ক্ষৌয়কর্থের 
সময়ে তাহাব ইচ্ছা হইত, গলমালকে পুরুষ্কার দিই ১ চুল তুলিবার সময় ইচ্ছা হইত ব্যাটার 
মাথা কাটি। তিনি একদিন অগ্রমহ্ধীকে পাজনীগিতের এই কাণ্ড জানাইয়া বলিলেন, 
"্ভঙ্জে, নাপিত ব্যাটা ঝড় যোকা।” “কি করিলে ভাল হয়, মহারাজ 1” “আগে পাকা 
চুনগুলি তুনুক, তাহার পর দ্ষুরেব কাজ করুক।” মূহিষী নাপিতকে ডাকাহিয়া বধিলেন, ৰা 
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দ্বাগু, এখন হইতে যে দিন তুমি বাজাকে কামাইবে, সে দিন প্রথমে পাকা চুন তুলি! 
পরে ক্কুর চাঁলাইবে। ইহাতে মন্ত্ট হইয়া রাজ! তোমাকে পুবস্কার দিতে চাহিবেন ) ভুমি 
বলিবে, “মহারাজ, আমাৰ গন্য পুবস্কারে গ্রয়োজন নাই; আপনি যে উদ্রানগাথ! গান 
করেন, তাহাব অর্থ জানিতে চাই ।' তুমি যদি ইহা কর্, বাপু, তাহা হইলে আমি ভোমায় 
বু ধন দিব।” গন্সমাল প্যে আজ্ঞা” বলিয়া এই প্রপ্ডাবে সম্মত হইল এবং রাজাকে 
কামাইবাব দ্দিন প্রথমে সন্না লইল। ইহা দেখিয়া রাজ! জিজ্ঞাসা! করিণেন, “কি হে, গন্মমাল, 
তুমি যে আজ নূতন ধবণে কামাইবার আয্োজন করিলে?” নে বলিল, “্মহাবাজ, নাপিত্- 
দিগেব মধ্যে এই নূতন বীতি চলিয়াছে।”» অনন্তব, প্রথমে সে লোমগুলি তুলিয়া পৰে 
ছ্ুবের কাজ করিল। বাজ! জিজ্ঞাদা কবিলেন, *তুমি কি পুবস্কাব চাও।” সে বলিণ, 
“মহারাজ, আমি অন্য পুবস্কাব চাই না; আপনি যে উদানগাথা গান কবেন, তাহার অর্থ 
বদুন।” নিজেব দবিদ্রদরায় যাহা কবিষ্নাছিলেন, তাহা বনিতে রাজাৰ লজ্জা হইতেছিল। 
তিনি বলিলেন, প্বাপু, এ পুবস্কাবে তোমাৰ কি লাভ হইবে ? অন্য পুরস্কার লও ।” “না মহারাজ, 
আমাকে এই পুরস্কারই দিন1 গাছে মিথ্যাবাদী হন এই ভয়ে রাজা! বলিলেন, প্বেশঃ। 
অনন্তর, কুল্সাষগিগু-জাতকে (৪১৫) যেরূপ বল! হইয়াছে, সেইরূপ সমস্ত আক্বোজন করিয়া 
দ্বাজা রতপ্ধযঞ্কে আমন গ্রহণ করিলেন, এবং ঝলিতে লাগিলেন, "্গর্থমাল। আমি পুর্ববজন্মে 
এই নগরে.'*."'ইত্যাদি।” পূর্বজন্মক্কত সমস্ত কাধ্য প্রকাশ কৰিয়! রাজা বলিলেন; “এই 
হইল গাঁথাটার গ্রথমার্দের অর্থ। আমার বন্ধ প্রত্রজ্য। গ্রহণ করিয়াছেন) আমি বিষক্নভোগে 
মত হইয়া রাজত্ব কবিতেছি, এই জন্য আমি থাথাটাব শেষার্দ গান করিতেছি।” ইহা 
গুনিয়। নাপিত ভাঁবিল, “অর্ধ গোঁধ মাত্র পালন করিয়! যখন বাজার ভাগ্যে এই সম্পততি লাভ 
হইয়াছে, তখন ধর্মপথে চলাই ত লৌকের কর্তব্য । অতএব আমিও গ্রবর্য গ্রহণ করিম! 
অর্থবলাভের চেষ্টা কৰি না কেন? এই কল্প করিয়! সে জ্ঞাতিবন্ধু ও বিষয় ম্পত্তি ত্যাগ্ 
কবিল, এরবরজ্যাগ্রহণেব জন্য রাজার অনুমতি লইল, হিযিবন্তপ্রদেশে গরিয়। খষিগ্রব্রজ্যা অব 
ন্বন করিল এবং লক্গণত্রয় * উপলব্ধ কবিয়া! তন্বজ্ঞানসম্পন্ন হইল। এইরূগে সে প্রত্যেকবুদ্ধ 
হইন এবং খ্রদ্ধিবলে পাত্র ও চীবর লাভ করিল। 

প্রত্যেকবুদ্ধ গান গন্ধমাদন পর্বতে পাঁচ ছয় বর অতিবাহিত ক্বিয়া৷ একদিন ভাঁবিলেন 
একবার বাবাণমীবাজকে দেখিয়। আমি।” তিনি আকাশপথে গমন কবিয়! বাজকীয় উগ্ভানে 
মন্নণশিলায় উপবেশন করিলেন । ইহা! দেখিয়! উদ্ান্পাল রাজাকে জানাইল, প্দেব, গ্গমান 
গত্যেকবুদধ হইয়াছেন এবং আকাশপথে আমিয়! উদ্ধানে অবস্থিতি করিভেছেন।” এই সংবাদ 
পাইয়া প্রত্যেকবু্ধকে বন্দনা কবিবার জন্য রাজা সমগ্্মে উদ্ধানাভিমুখে যাত্রা কবিনেন। 
ঝাজযাতাও পুত্রের মহিত বাহির হইনেন। রাজ। ভন্থচরবর্থসহ উদ্ানে প্রবেশ কবিলেন এবং 

প্রত্যেকবুৰীকে প্রণাম কবিয়। একান্তে আসীন হইলেন। গর্দমাল রাজাব দহিত মিষ্টানলাপ 
করিয়। জিভাসা কবিলেন, গবরগাদত্ত, তুমি অগ্রম্ হইন়্া চদ ত? তুষি ঘথীধ্খ রাজ্য শামন এবং 

দানাদি পু্ানুঠান করিতেছি ত?” গ্র্গমালকে ব্রহ্মদতেৰ কুবনায উচ্চারণপূর্বক আলাপ 
কবিতে শুনিয়া রাজমাতা ভাবিলেন, «এই হীনজাতি মূলমর্দীক নাপিতপুক্র নিজের ওজন ভূিয়া 
গিয়াছে ঃ আমার ক্ষতরিনকুলজ, পৃথিবীপতি পুজ্রের দহিত ক্রক্ষদ্ত এই নাম ধরিয়া আলাগ 
কবিতেছে তিনি ভুদ্ধ হইয়া সপ্তম গাথা বলিলেন £-- 

* অনি, ছুঃখ ও অনাস্্য। 
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২৫৮ অষ্ট নিপাতি। 

তগোবলে নীচের নীচতা দূর হয়, নাপিতের দাগিতত্ব আর নাহি রয়। 

তাই বুঝি, আজ গন্দমাল তগোধন নাম ধরি ব্রহ্ধদতে করে সন্তাষণ ? 

রাজা তীছাঁ মাতাকে যারণ করিয়া গ্রত্যেকবুষ্েষ ও৭ বর্ণনায় জন্ত অষ্টম গাঁথা বলিলেন £__ 
স্মাততি ও দয় অভি শুভ গদিণান প্রত্যক্ষ আরা আজি সযে দেখিলাম । 
সর্ধন্্নে মমন্বা করিত যে জন, সে এষে অমীতা-যাজবাম্বানভাজন। 

রাজা তাহার জননীকে মিবারণ করিলেন বটে, কিন্তু অবশি্ট সষস্ত লোক দীড়াইয়। বলিতে 
শাগিল, “এইরূপ হীনজাতি লোকে পক্ষে ভবাদৃপ ব্যক্তির লাম উচ্চারপপূর্ববক আলাপ বরা 
বড় অত ।” রাজ। তাহাদিগকে থামাইয়া অবশিষ্ট গাথান় গ্রত্যেকবুদ্ধেব গুণগান করিলেন ৫. 

এ খুমিঘৎ মৌনবৃত্তি শিখিষে নিযড ; গহমানে ভূচ্ছজ্ঞান ফর! অদদও । 
জ্যানধান্ এঘে ইনি, ভবমিদ্ধু তরি বিয়েন মহাদনে দুঃখ পরিহয়ি। 

ইহা বনিধা রাজ। এ্রত্যেকবৃদ্ধকে নম্কারপূর্বাক বলিলেন, “ভদত্ত, আমার মাকে ক্ষমা 
করুন।» “মহাঁবাজ, আমি তাহাকে ক্ষমা করিলাম ।% অনস্তর ষাঁজীর অনুচরগণও তাহার 
নিকট ক্ষম। গ্রাপ্ত হইল। ভাহার পর রাজ! প্রার্থনা করিলেম, “আপনি অন্বীকার করুন যে, 
অভঃপর আমার নিকটেই অবস্থিতি করিবেন।” কিন্তু গ্রত্যেকবুদ্ধ ইহাতে দম্মত হইলেন ন|। 
তিমি রাজ! ও বাজপুরুষগণেয় দৃষ্টিপথে আকাশে আমীন হইলেন এবং বাজাকে নানাবিধ 
উপদেশ দিগ। গম্ধমাদনেই ফিরিয়া গেলেন। 

[কথান্তে দী্ত। বলিলেন "অত এব দেখিলে, পৌষধ-ভ্রত পালন কর! অবশ্যাফর্ডুধয ।” 

মধবধান-_সেই এতো করুদধ পমিমিব্বাণ লাভ বরিগ/ছিলেন। তখন আলমা হইয়াঞ্িলেন মেই অর্দমাষক" 
রাজ, রাজনাড! ছিলেন নেই অগ্রমহিষী এবং এ।মি ছিলাম সেই উদয় সাজ। ] 

বৌদের! লাতি অপেক্ষা গুপফর্দোরই অধিক আগর করিতেন, ইহা এই জীভক হইতে বেশ বুধ যাঃ। 
শেখের গাধাটা শ্রামণাফল-দুখ্রেরই মংক্ষিপ্তসায় । 

৪২২-চেদি-জীতিশ্চ। 

[শা জেতধনে অবস্থিভি ফালে দেবাত্তের তৃগর্ডে প্রবেশসতদ্ধে এই কথ! বলিয়াছিলেন। একদিন ভিস্ুরা 
ধঙ্থদতায় বমিয়া যলাধলি করিতেছিলেন। "্অহো। দেঁষঘত্ত মিথ্যাকথা বনিয়া ভুগর্ভে প্রবেশ ফয়িয়াছে এবং 
অনীচিতে যন্ত্রণা গাইতেছে।* এই সময়ে শান্ত! নেখানে উপস্থিত হইয়। ও।হাদের আলোচামান বিষয় আনিতে 
গারিলেন এযং বলিছেন, "কেঘল এয়ে মে, পুর্ব্বেও দেষত্ত শিথা। ফখ| বলায় পৃথিবী তাহাকে গ্রাস 
বারিয়াছিল।” অনভ্তয় তিনি নেই অতীড কথ। আল্নগ্ত ষারিলেন £--] 

পুরাকালে প্রথম কল্পে মহামশ্মভ নামে এক বাজ! ছিলেন। তাহাব আমুর পরিমাণ ছিল 
এক অমংখ্যেয় বমর। * মহাসগ্সতের পুত্রের নাম রোজ, রোজের পু বয়রোজ ) বয়বোজের 
পুত্র কল্যাণ, কল্যাণের পুত বরকলাণ, ববকল্যাণের পুত্র গোষধ , পোষধের পুত্র মান্ধাতা, 
মান্ধাতার পু বরমান্ধাতা, ববমান্ধাতায় পুত্র চর, চবের পুর উপচব। ইহার নাযাস্তর ছিল 
অপচর। তিনি চেদদি বাজোর অন্তঃপাতী স্বস্তিবতী-নাঘক নগরে রান করিতে। তিনি 
চতুর্বিধ 1 খ্ধিগন্পন্ন ছিলেন। তিনি আকাশপথে অন্তরীক্ষলোকে বিচরণ কবিতেম। তাহা 

* এক অসংখোয় ধলিলে একের পিঠে ১৩*ট1 শুনা ধনাইলে ঘত্ত হয় ওত সংখ্যা। 
+ খুঁড়ি দশবিধ, যেগন আঁফাপমার্গে গদল কনিবার কষমভ| ইত্যাদি খিপাদ চতুবিবধ। ইহায়া 

খবত্িনাতের উগায় £-৮(১) ছল-্থান্ধিলাভের দৃঢ সহঃ (২) বীধা $0০) চিত্ত, (6) মীলাংল1। ২৫৮স- 

জাতকের পাদটাফা ব্রবয। 



৪২২-_চেদিন্রাতক। ২৫৯ 
টিটি টিভি টির ১08 
দেহ হইতে চন্দলগ্ন্ধ এবং মুখ হইতে উৎগনগন্ধ নির্গত হইত। কপিল নামক এক ত্রাণ 
সাহার পুরোহিত ছিলেন! কপিলের কণিষ্ঠ মহোদর ফোরকলম্ব রাজার মহিত একই 
আার্ধের নিকট বিদ্যাভ্যান করিয়াছিলেন এবং এই নিমিত্ত তিনি রাজ্জার খাণ্যবদ্ধ ছিলেন। 
রাজ। যখন কুমার ছিলেন, ভখনই প্রতিজ্ঞা কবিরাছিলেন যে রাভ্রপদ লাভ করিল্সে তিনি 
কোরকলদঘকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করিবেন। কিন্তু বাজ্যপ্রান্তির পবেও তিনি গিতৃ-পুরোহিত 
কগিকপ্রাহ্মণকে পদচ্যুত করিতে পাবিলেন না। তিনি যখনই রাজার সহিত দেখ। করিতে 
যাইতেন, তখনই রাজা! তাহার নম্মান করিতেন। ইহা দেখিয়! কপিল মনে করিলেন, 'মবযস্ক 
লোকের দহিত থাকিলেই রাজাদিগের সর্ববিষয়ে সুবিধা ঘটে; অতএব আমি রাজার অনুমতি 
লইয়। গ্ররজা-গ্রহণ করিব এই সৃষ্কল্প করিয়। তিনি বাজাকে বলিলেন, «দেব, আমি বুদ্ধ 
হইয়াছিঃ গৃহে আমার পুত্র আছে। আপনি তাহাকেই পুরোহিত করুন; আমি প্রত্রজ্া- 
গ্রহণ করিব 1» অনন্তর রাজার অনুমতি লইয়া তিনি পুঞ্কে রাজ-পুরোহিতের পদে প্রতিষ্ঠাপিত 
করিলেন, নিজে রাজোগ্াানে প্রবেশ করিয়া থধিংগ্বজ্যাগ্রহণ-পূর্ববক ধ্যানবল ও অভিজ্ঞাঁসমূহ 
গাভ করিলেন এবং পুভ্রের নিকটে থাকিবার অভিগ্রায়ে সেখানেই যাস করিতে লাগিলেন। 
অগ্রজ গ্রব্রজ্যাগ্রহণ করিয়াও তাহাকে পুবোহিতেব পদ দেওয়াইলেন না৷ বনিয়া কোরকনদ্ব 
অসুয়াপরবশ হইলেন। 

একদিন রাজা কোরকলম্বের সহিত বিশ্রস্তালাপ করিবাব কানে জিজ্ঞাসা করিলেন 
৭কোরকলম্ধ, এখন তুমিই আমার পৌরোহিত্য কর না কি?” কোরকলম্ব বলিলেন প্না, 
মহারাজ; আমার মহৌদরই এ কাঁজ করিতেছেন” তিনি না প্র্রজ্যাবলম্বন করিয্বাছেন ?” 
গর্রজ্যাবনম্বন করিগ্নাছেন বটে, কিন্তু পুত্রকে নিজের পদ দেওয়াইয়। গির়াছেন।” “তবে 
তুমিই পৌরোহিত্য কর।” প্ন!, মহারাজ ; বংশানুক্রযে জো্ঠই এই কাজ করিয়া আদিতেছেন। 
আমি অগ্রজকে অপসারিত করিয়। এ কাজ করিতে পারিব ন1৮ “যদি তাহাই হয়, তবে 
আমি তোমাকে জ্যেষ্ঠ এবং কপিণকে কনিষ্ঠ করিব” “তাহা কিরূপে করিবেন, 
মহারাজ?” “মিথ্যা কহিয়।1 “মহারাজ কি জানেন না৷ যে, আমার অগ্রজ অভুভ ক্ষমতাশালী 
বিদ্বাধর ৪1 তিনি অভূতপূর্ব ব্যাপার ঘটাইয়া আপনাকে বঞ্চিত কবিবেন ; আপনার রক্ষক 
দেবপুভ্রচতু্কে অন্তহ্িত করাইবেন ? আপনার দ্বেহ ও দুখ হইতে হূর্মন্ধ বাহির করিবেন; 
আপনাকে আকাশ হইতে নামাইয়। ভূপৃষ্ঠে ফেলিবেন, আপনাকে ভূগর্ডে গ্রবেশ করাইবেন। 
তখন আপনি নিজ্েব প্রতিজ্ঞ! রক্ষা করিতে পারিবেন না।৮ 
নেভি! আমি নিশ্ন্ পাঁরিব।' “কবে পারিবেন? ণ্অগ্ধ ছইভে সপ্তম 

1% 

নমন্ত নগরে এই সংবাদ গ্রচারিত হইল। সমস্ত লোকে ভাবিতে লাগিল, প্রাজা নাকি 
মিথ্যা বাকা ঘা যে জ্যেষ্ট ভাহাকে কনি্ করিবেন এবং কনিষ্টকেই পুরোহিতের পদ দিবেন। 
মিথ্যাবাফ্য কীদৃ? ইহা কি নীলবর্ণ, না পীতবর্ণ বা অগ্ কোন বর্ণবিশিষ্ট ? তখন নাকি 
মত্যবাদীদিগের যুগ ছিণ ) কাজেই মিথ্যাবথ। যে কিরূপ, লোকে তাহা পর্যন্ত জানিত না। 
নগরে ষে জনরব হইতেছিল, কপিলের পুক্র ভাহা। শুনিয়া পিতাকে বলিলেন, *গিভঃ, 

যা নাকি মিথ্যা! বাক্য দ্বারা আপনাকে কনিষ্ঠ বলিয়া প্রতিপন্ন করিবেন এবং আমাদের 
গদ পিতৃবা মহাশ্নকে দিবেন।” কপিল বিলেন, পবাবা, রাজা মিথ্যা! বনিয়াও আমাদের 

২ বোধ হয় এখানে পবাাধর' শবটা পজলাধিক এই অর্থে ব্যবহত হইয়াছে। 



২৬০ অষ্ট নিগাত। 

পদ অপহরণ করিতে পারিবেন না। তিন্নি কৰে এ কার্য করিবেন?” পগুনিতেছি, অগ্ত 
হইতে দপ্তম দিনে ।৮ «বেশ, তখন আমায় ন্মরণ করাহিয়। দিও ।» 

অনস্ভর সপ্তমদিনে মিথ্যা বাক্য দেখিবার জন্য বাজাঙ্গণে বহুগোক সমাগত হইয়। দোপান- 
মঞ্চে উপবেপন করিম এবং পুরোহিতপুক্র পিতাকে এই সংবাদ দ্িলেন। রাজ! বেশ-ত্যা 
করিয়া গ্রস্তত হইলেন এবং বাহিরে গিয়া রাজান্ণে সেই মহাজনসঙ্যের মধ্যে আঁকাশে 
অবস্থিতি করিলেন। কপিল তাপমও আফাশপথে আগমনপুর্বক বাজার পুবোভাগে অজি- 
নাসন বিস্তার করিয়৷ পর্ধাঙ্কাননে উপবেশন করিলেন এবং জিজ্ঞাসা কবিলেন, প্মহাবাজ, 

তুমি মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ কিয়া! কনিষ্কে জ্োষ্ঠ কবিতে এবং জোঠ্ঠেব পদ কনিষ্ঠকে দিতে 
ইচ্ছা করিয়াছ, একথ| পত্য কি? “হা আচার্য্য, আমি এই ইচ্ছা করিয়াছি।” তখন কপিল 
বাজাকে উপদেশ দ্বিবার জন্য বলিলেন “মহারাজ, মিথ্য। বাক্য ভরানক * গুণধ্বংনকাবী ; 
ইহার জন্ লোকে চতুর্বিধ অপায়ে জন্মাস্তর প্রাপ্ত হয্ন বাজ মিথ্যা বলিলে ধর্মহানি ঘটে, 
এবং ধর্মহানি করিলে রাজার নিজেরও সর্বনাশ হয়। 

ঘটিলে ধর্খের হানি ধর্মই তখন 

// হানিকারকের হানি করিবে নিশ্চ়, 

অগ্ু থাবিলে ধর্!ু অনিষ্ট না হয়। 
অতএব ধর্ণহানি করে! না রাজন 1” 

রাজাকে আবও উপদেশ দিবার জন্ত কপিল আবার বলিলেন, প্মহারাজ, তুমি যদি মিখা। 
বাক্য বল, তাহা হইলে তোমার খদ্ধিচতুষ্য় অস্তিত হইবে । 

অলীক-ভাবীরে তালি যান দেবগণ, যুখে তাঁর পৃতিগন্ধ হয় নিঃসরপ। 
৫৫৮ গ্রানি শুনি যে পাধও করে অবিচার, হবর্গলোকে কোন ছ্থান নাহিক তাহার ।* 

এই কথায় রাজ! তয় পাইয়৷ কোররুলদ্বের দিকে তাকাইলেন। কোরকলম্ব বলিলেন, 
“মহারাজ, ভয় পাইবেন না। আমি ত আপনাকে প্রথমে বলি্বাছিলাম” ইত্যাদি । রাজা 
কপিলের কথা শুনিয়াও নিজেব কথাকে বলবত্বর করিলেন এবং বলিলেন, ভস্ত, 
আপনিই কনিষ্ঠ, কোবকলম্ব জো্ঠ1% তিনি এই মিথা কথ উচ্চারণ কবিবামাত্র দেবপুক্র- 
চতুয় বিয়া উঠিলেন, “তোমাৰ স্াায় মিথ্যাবাদীব বদ্ষাব ভাব আব বহন করিব না” 
তাহাবা রাজার পাদমুলে স্ব স্ব থা নিক্ষেপ করিয়৷ তৎক্ষণাৎ অন্তহিত হইলেন। রাজার 
মুখ গলিত কুকুটা্ডেব স্তায় এবং দেহ অনাবৃত পুবীষকুটাবেৰ স্ায় দুর্ঘদ্যুক্ত হইল, তিনি 
'আকাশত্র্ হইয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন) তাহাব, খদ্ধি চতুর বিলুপ্ত হইল। তখন 
মহাপুরোহিত ( কপিল ) বলিলেন, “মহারাজ, ভয় নাই , তুমি যদি সত্য বল, তাহ! হইলে তুমি 
সমন্তই যাহাতে পুনঃপ্রাণ্ত হও, তাহার ব্যবস্থা কবিব। 

বল যদি সতা, ভূপ, পাইবে আবার যেসব ধ্বর্যা পুবেব আছিল তোমার । 

কিন্তু ধদি মিথা। পুনঃ বল, নরেশ্বর,  ভূতলেই স্থান তব হবে অতঃপর । 

দেখ, মহাবাজ, তুমি প্রথমে যে মিথ্যা কথা বলিয়াছ, তাহাতেই তোমার খ্ধি চারিটী 
অস্তহিত হইয়াছে। তুমি ভাবিয়া দেখ; এখনও ভোমাব হত খ্র্র্ধ্য পুনঃগ্রাপ্ত হইতে 
পার।5 কিন্তু বাজা উত্তর দিলেন, "আপনি এইক্সপ ঘটাইয়া আমাকে বঞ্চনা কবিতে ইচ্ছা 

* তান্িরো" ইহা হইতেই বোধ হয় ব্থালা 'ডারী' (ভারী চালাক ইত্যাদি ) শব্ের উৎপত্তি হইয়াছে । 
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করিয়াছেন” তিনি দ্বিতীয়বার এই বলিয়। মিথ্যা কথ। প্রয়োগ করিবাধাত্র তাহার দেহের 
খুন্ফ পর্যন্ত মৃত্ভিকার মধ্যে প্রবেশ করিল। ইহ! দেখিগা কপিল আবার বণিলেন “এখনও 

ভাবি্না দেখ, মহারাজ । 

১ জানি শুনি যে ভূপতি করে অবিচার রাত) ভার সেই পা/গ হয় ছারখার 
কালে না! ব্রষে সেঘ সে দেশে, জন্, অকালবর্ষণে দুখ পায় প্রন্াগণ। 

দেখ না, মিথ্যা-কথনের ফলে তোমার গুল্ফঘ় ভূগর্ভে গ্রবেশ করিয়াছে। 

সত্য ঘি বল, ভূগ, পাইবে আবার মমন্ত শশবযা, পূর্বে ষ| ছিল তোমার । 
মিথ্যা ঘদি বন, ধর। হয়ে দ্িথগ্ডিত এখনি করিবে তোম। নিজ কুক্ষিগত” 

কিন্তুরাজা তৃতীয় বারও বলিলেন, “ভত্ত, আপনি কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জোষ্ঠ।” এই 
মিথ্যা বাকের ফলে তাহার দেহের জান্গ পর্য্যন্ত ভূগর্ভে প্রবিষ্ট হইল। তখন কপিল আবার 
বগিলেদ, “মহারাজ, এখনও তাবিবার সময় আছে। 

জানি গনি যে পাঁষ করে অবিচার, সর্পের জিহ্বার মত হয় জিহ্বা ভার 

” . দ্বিধঙিত দেই পাঁগে শুন নরবর। অতএব কর তুমি সতোর অদির। 
মত্য যদি বল' তবে পাইবে আবার সমস্ত এশ্বরা। পুব্বে ঘ' ছিল তোমার। 

এধনও নমস্ত পুনঃগ্রাপ্তির আশ! আছে।” কিন্তু বাজ! তাহার কথায় কর্ণপাত না 
করিয়া চতুর্থবার বলিলেন, “্ভ্স্ত, আপনি কনিষ্ঠ এবং কোরকলম্ব জো্ঠ।” ইহাতে 
ত্বাহার কটিদেশ পর্য্যন্ত তৃগর্ভে প্রোথিত হইল। তখন কপিল বলিলেন, “মহারাজ, এখনও 
ভাবিয়৷ দেখ। 

জানি গুনি অবিচার করে যেই জন, জিহ্বাহীন হয় সেই মীনের মতন । 
সত যদি বল, তবে পাইবে আবার সমস্ত রা, পূর্বে বা' ছিল ভোমার।” 

কিন্তু বাজ! পঞ্চমবারেও বলিলেন, "ভাস্ত, আপনি কনিষ্ঠ, কোরকলম্ব জ্যো্ট।” ইহাতে 
তাহার নাভিদেশ পর্যন্ত তূগর্ভ-প্রোথিত হইল। তখন কপিল বছিলেন, “্মহাবাজ, এখনও 
ভাবিয়া দেখ। 

জানি শুনি যেই জম, করে অবিচার, পুর না জন্বিয়। শুধু কন্য। অন্মে তার। 

সত যদি বল, তবে গাইবে আবার সমত্ত ধরা, পুর্ব যা' ছিন্ন তোমার ।” 

রানা কিন্ত ইহাতে কাণ দিলেন না ? তিনি ষষ্টবার মিথ্যা বলিলে তাহার স্তনদেশ পর্যান্ত 
ভুগতে প্রবিষ্ট হছইল। কপিল তখনও বলিলেন, «এই শেষ বাব, মহারাজ; ইহার পরে আর 
ভাবিবার অবনর পাইবে না । 

জানি শুনি অবিচার করে যেই জন, জন্মিলেও স্রোহী ভার হয় গু্রগণ। 
যে পারে যে দিকে সেই যায় গমাইয়া আত্বরক্ষা-হেড়ু পাপী জনকে ত্যজিয়!। 
তা যদি বল, তবে গাইবে আবার মস্ত খর্্য পুর্বে বা ছিল তোমার ।* 

কিন্তু গাপমিত্রসংসর্গদোষে রাজা! এ কথায় কর্দপাত কবিলেন না) তিনি সপ্তমবারেও 
ূর্ববৎ মিথা! কথা বলিলেন । অমনি পৃথিবী বিদীর্ঘ হইল এবং অবীচি হইতে ভীষণ জালা 
উদিত হইয়া তাহাকে আবৃত রিল । 
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ছিলেন পুর্বেতে ধিনি অস্তরীক্ষচর মিথ্যা আচরণ ফলে দেই নববর 
হায়াইয়। ধর্ধিষম ফাযোর পর্যায়ে ভূগর্ভে পথে খধ-শীপগ্রত্ত হবে 

অমাধু ইচ্ছার অসুণমপ গঠিত ঃ সত্য কথ৷ যল ভাই হ'য়ে শগচিত 1% 

এই ছুইটা অভিমদুতধ গাঁধা। 

এই ভীষণ কাণ্ড দেখিয়। সমবেত জনসঙ্ঘ ভীত হইয়৷ বলিতে লাগিল, '*চেদিয়াজ মিথ্যা 
বাঁক্য থাক! খধির ক্রোধ উৎপাদন করিয়া অবীচিতে প্রবেশ করিলেন।* বাজার পাঁচজন 
পুজ্জ দেখানে উপস্থিত হইয়া কপিনকে বলিলেন, "আপনি আমাদিগকে আশ্রয় দিন! 
কপিল বলিলেন প্বৎসগণ, তোমাদের পিতা! যিথা। বাকা দ্বাবা ধর্মেব হানি কবিষ্নাছেন বলিয়! 
অবীচিতে গিয়াছেন) ধর্ম প্রণষ্ট হইলে যে নাঁপক, তাহারও সর্বনাশ করে। তোমরা 
এখানে বাদ কবিতে পারিবে না।” অনন্তর তিনি সর্ধবজোষ্টকে বলিলেন, প্ৰৎন, 
তুমি পূর্ব দ্বাব দয! বাছিব হইয়৷ সোজীন্ুজি চলিতে চলিতে দেখিবে, একত্থানে একটা 
সর্বশ্থেত হস্তী দত্তযুগল, শুও ও পরত, এই সপ্ত দ্বাব। ভূতল স্পর্ণ কবিয়া শুইয়। আছে। 
তুমি এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর গ্রস্তত করিবে । রী নগরের হস্তিনাগুব নাম হইবে । অনস্তর 
তিনি রাজাব দ্বিতীয় পুত্রকে বলিলেন, “তুমি দক্গিণ দ্বার দিয়া নির্গত হইয়! সোজী-স্ঁজি যাইতে 
যাইতে একটা সর্বগ্থেত অশ্বরত্ব দেখিতে পাইবে । এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে একটা নগর নির্মাণ 
করিয়া! বাস করিও। প্র নগরের নাম অস্পুর হইবে” বাজার তৃতীয় পুত্রকে সম্বোধনপূর্বরক 
কপিল বলিলেন, "তুমি, বন, পশ্চিম ছার দিয়া সোজা স্থুজি গেলে একটা কেখরী দিংহ দেখিতে 
গাইবে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নিম্বাণপুর্বক বাম করিবে। ও নগরের নাম হইবে 
সিংহপুর ” তাহাব পর তিনি রাজার চতুর্থ পুত্রকে ডাকিয়া বলিলেন, “তুমি, বখন, উত্তর 
থর দিয়া বাহির হইবে এবং সোজাম্জি গ্রিয়। একটা সর্ববত্রময় চন্্রপঞ্জব দেখিতে পাইবে। 
সেই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে নগর নিম্মীণপূর্্বক বাস ফরিবে। ও নগরের নাম হইবে উত্তব 
পঞ্চাল।” সর্বশেষে তিনি রাজার পঞ্চম পুত্রকে বলিলেন, "বৎস, তুমিও এখানে বাস করিতে 
খাধিবে না। তুমি এই নগবে একটা মহীন্তুগ নির্বাণ কর, তাহার পর বায়ুকোণাভিমুখে লোজা- 
স্থুতি টলিয়া যাও। যাইতে ধাইতে দেখিবে দুইটা পর্বত পরম্পবকে আঘাত করিয়া 
পির শব্দ কবিতেছে। এই চিহ্ন দেখিয়া সেখানে মগর নির্ঘাণপুর্বক যাস কবিও। এ 
নগরের নাম হইবে দর্ধবপুব।?+ অতঃপব সেই গঞ্চ রাজপুক্র, কপিল যে যে যঙ্কেত বলি 

দিলেন ফেইগুলির অনুসবণপূর্বক পাঁচটা নগর নির্মাণ করিয়া সেই মেই স্থানে বাস কবিতে 
লাগিলেন। 

[করাতে শান্তা বছিজেন। *ভি্কুণ, কেবল এখনু নহে, পূর্বেও দেবতত মিথ্যাবাফা বলিয়া ভূগতে প্রবিষ্ট 
হইয়াছিগ |» 

নমবধান তখন দেব্দতত ছিল সেই চেদিরা এবং আসি ছিলাম কপিল স্রাঙ্গণ।] 

€* এই গীখাটা দিতীর খণ্ডের ভর-ভ্বাতকেও (২১৩) দেখা যার! 

1 দাদ্দিত্ান কি 



৪২৩-ইত্দ্িজাভন্কফ ৷ 

[এক ভিক্ষু ভাহাঁর গাহস্থাজীবনের গড়ীর প্রলোভনে পড়িযছিলেন। তদুপলক্ষ্যে শাদা জেতবনে অবস্থিতি- 
কাদে এই কথ। বলিয়াছিলেন। 

প্রবাদ আছে যে শ্রাবন্তীবাসী এক সন্্াস্তবংশীয় ব্যক্তি শান্তার ধর্দেশন শুনিয়া! ভাঁবিয়ছিলেন, 'গৃহে বাম 
করিয়া একাত্বগরিপূর্ণ ও একাম্ত পরিশুদ্ধ বরন্পচ্্য পালন কর অসাধায , অতএব নির্বাণপ্রণ শীমনেয় আশ্রম 

লইয়া দুঃখের অবমান কযা কর্তবা। ভিনি শ্রী ও পুজদিগকে গৃহ ও রহ্ধ্য দান করিয়া! শীস্তার নিকটে 
রররজা| প্রার্ঘন! কগিছেন। শান্তাও তাহাকে পর্রজ্যা (দওয়াইলেন। একে তিনি মতন ভিক্ষু তাহাতে 
আধার ভিদ্ুর মংখ্যাও বহু ছিল। সেই জন্ত আচাধয ও উপাধ্যায়দিগেয় সহিত ভিক্ষাঁচধধ্যার বাহির হইলে, কি 
ৃহস্থের বাড়ীতে, কি আঁদনশালার, কু্াঁপি তিনি বসিবার আমন গাইতেন না) নুতন ভিম্মুদিগের জন্ত যে 
স্থান নির্দিষ্ট ছিল, তাহারই একপ্রান্তে ভাহীকে হয় একখানা! পিড়িতে, নয় একখান! ফলকে ধমিতে হইভ॥ 

সেখানে লোকে ডাহাকে ওড়ংএ তুলিয়া আহার দিত, দে আহার হয় দের ঘাউ, নয় পচা ও নীয়স খা, 
নয় শুক ও দগ্ধ ষবাদির অন্কুর। তাহাও আবার পধ্যাগ পরিমাণে গাওয়া যাইত না। তিনি এইরপে যাহা 
গাইতেন, তাহ! লইয়া ভীহার পত্রীর নিকটে ঘাইঙেন, পরী ভাঁহার হত হইভে গাঁঙটা লইয়া ভীহাকে প্রণীয় 
করিতেন; গাঁতে যে আহার থাকিত তীহা ফেলিয়৷ দিতেন, এবা তাহার পরিবর্তে স্পক ঘবাগৃভক্তদুপবাঞ্নাদি 

দিতেন। বৃদ্ধ এইয়পে রসনাতৃষণায় বন্ধ হইয়। গাহার গন্থীয় মাম ছাড়িতে পারিজেন না। 
এ বদি ভাবিগেন, 'আমার স্বামী আসার প্রণয়ে বা গড়িয়াছেল কি না একবার পরীদ্গা করিতে হুইবে।? 

তিনি একদিন এক জনগদবাঁসী লোককে স্বেতমৃত্তিকীয় দীন করাইয়া! গৃহে বসাইলেন এবং আরও কদ্েকজন 
লৌফ আনাই তাহাদিগকে কিছু থাইতে দিলেন। তাঁহারা বসিক্। থাইভে গাগিস। গৃহের দ্বার়দেপে 
একখানা শকট মহ্ভিত হইল এবং তাহার চাকার গল বান্ধা থাকিব রসণী নিজে পাশের একটা ঘরে পিট 
গাঁক করিতে লীগিলেন। এই সময়ে তীহার হ্বামী আসিয়! দ্বারে দীড়াইলেন। ডাহাকে দেখিয়া এক ঘুড ভৃত্য 
বলিল, "আর্ধো, ঘারে একজন গ্ৃবির আসিয়াছেন।”' “তাহাকে প্রণাহ করিয়। যল যে দয়! বরিয়া। অন্জ্স ভিক্ষ 
করিতে যান।* ভৃত্য পুনঃ পুনঃ বলিল, “্ভদত, অন্তত্র যান”, কিন্ত ভিগ্ছু কিছুতেই গেলেন না। ইহাভে 
ভ্বভা ব্গিন, "আধো, স্থবির ত ঘাইতেছেন না।" রমনী আনিয়। পর্দা তুলিবা দেখিলে) “আহা, আমার 
ছেলের বাগ” বলিয়! বাহিরে গেলেন, ভিক্ুর হত্ত হইতে গাঁ গ্রহণ করিনেন, তাহাকে ঘরের ভিতর লইয়া 
হোমেন, তোজন করাইলেন। আবার প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন, গ্ভাত্তঃ আপনি ত এখন পরিনির্ববাণ-লাভের 
উপায় করিয়াছেন, আময। এতদিন অন্য কৌন কুলের আঁশ্রর লই নাই; ফিন্ত অামিক গৃহে গৃহহাদী করা 
যায় না, এমছ আমর কুলাস্তরের আশ্রয় অই এবং দুরবর্তী কোন জনপথ ঘাইখ। আগনি অগ্রমতভাঁবে 

আপনার কাঁদ কর়দ। আমি যদি কোন অগাধ করিয়া থাকি ভাহা গম করিষেন। এই কথায় বুধের যেন 

বুফ ফাটিয়া যাইডে মাধিলগ। অনগুর তিনি ধমিদেন, "ভাতে, আমি ভোমাকে ছাঁি। থাকিভে গারিব লা ঃ 
তুমি যাইও না) আমি পুনর্ধার গৃহহথ হইব। ভুমি অমুকস্থানে আমার অন্য পায়িখের বন্তর পাঠাইবে ঃ আমি 
পাচীবয় ফিরাইয দিয়া গৃহে আসিব” রমণী 'যে আজ্তা' বজজিক্া। এই প্রস্তাবে সম্মত হইযেন। তখন বৃদ্ধ 
বিহারে গেলেন এবং আঁচাধ্য ও উপাধ্যায়ের নিফট পান্রচীবর করাইয়া দিলেন। তহাঞ়। লিজ্ামিেন, "কেল 
তুমি এমন করিতেছ।» বুদ্ধ উত্তর (লেন, "আমার পীর মায়! ছাড়িভে পারিতেছি মা, অতএব পুনর্ববার 
গৃহ হইবু।” অনন্তর, বৃদধে অনিচ্ছাসতেও ছিদ্র ভাবে খাতার নিফটে ঘইয়া গেলেন। শাৃি। জি্তাসি- 
হেন, "ইহাকে ইচ্ছার বিরুন্তে এখানে আনিলে কেন”, ল্জদস্ত, ইনি পুসর্বীর গৃহ হইতে যাইরতেছেন ,* 
“কি হেজিকু, তুমি কি উত্ফঠিত হইয়াছ ?* হা, ভাপ্ত। “কে তোযায় 6৭কঠিভ ঝরিণ?” "আমার 
গী।" “দেখ, এই রমনী ভোগার বড় অনর্থকারিক|, পূর্বেও তুমি ইহার জনয চতুরবিধ থ্যান হইতে বিচ্যু 
হয় ধছং গাইয়াছিলে , শেষে আমীর সাহা সেই দুঃখ হইতে যুডিঘাত করিয়া ধ্যানবল লাভ 
করিয়াছিল” অনন্তর তিনি মেই অতীত বা আরও করিলেন ২] 



২৬৪ অষ্ট নিগাঁত। 

পুরাক্চালে বারাণনীরা্ বন্মাতের সময়ে বোধিসতব তীহার পুরোহিতের ওুরমে এবং 
তদীয় ত্রাঙ্দমির গর্ভে জন্মাততর লাভ করিয়াছিলেন। তীহীব ভূমিষ্ঠ হইবার দিন সমস্ত নগরের 
অন্্পন্রগুলি জনিয়। উঠিমাছিন ; এই জন্য তীহার নাম রাখ! হইয্নাছিল “ভ্যোতিঃপাল কুমার।, 
তিনি বয়ঃগ্রাপ্তির পর তক্ষশিলায় গিয়া সর্বশিল্লে বুৎপন্ন হইলেন এবং বাঁজাব নিকট ফিরিয়া 
বিগ্ভার পরিচয় দ্রিলেন। কিন্তু তিনি সমস্ত শশ্্য পবিহারপুর্ববক, কাহাকেও কিছু না জানাইয়| 
ভগ্র্থার দিয়! নিজণ করিলেন এবং বনে গিয়া শত্রপ্রদত কপিখকাশ্রমে খধিগ্রত্রজা 
অবল্ষনপূর্ববক ধ্যানলত্য অভিষ্ঞা প্রাপ্ত হইলেন সেখানে অবস্থিতি কবিবাৰ কালে 
বছখত খধি ভীহার শিষ্য হইলেন। আশ্রমে বছ খধির সমাগম হইল $ তন্মধ্যে শত জন 
'অন্তেবাসি-জোঠক' অর্থাৎ প্রধান শিষ্য হইলেন। এই শতজনের মধ্যে শালীশ্বর-নাম! খধি 
কপিখকাশ্রম ভ্যাগ করিয়া! সৌরাই্দেশে গমন করিলেন এবং শতোদকা নানী নদীব তীরে 
বাদ কবিতে লাঁগিলেন। মেগডেশ্বর গ্রজক-নামক রাজাব অধিকাবস্থ লম্বচুড়কনামক নিগম 
গ্রামের নিকটে আশ্রম নির্মাণ কবিলেন। পর্বতনামা-খধি এক অবণ্যমধ্যস্থ জনপদেব নিকটে 
অবন্থিতি করিলেন। কালদেবল থযি দক্দিণাপথে অবস্তীরাঁজ্যে এক বনাবৃত পর্বতের নিকট 
রুহিলেন। রুশবৎদ খধি কুস্ভবতী নগবসমীপস্থ দণ্ডকী বাজার উদ্চানে বাস কবিলেন 
ইহাদের মকলেরই বহু সহ খুষি শিষ্য হইলেন। 

অ্ডেবামি-জ্যে্ঠকদিগের ষধ্যে ধাহাব নাম অনুশিষ্, তিনি বোধিসত্বের সেবক হইয়া 
সাহার নিকটেই রূহিলেন; আঁর কালদ্বেবলেব কনিষ্ঠ সহোদব নারদ মধ্যদেশে অব্রপ্রবনামক 
গর্বতীয় প্রদেশে একটা গুহায় একাকী ঝান কবিতে লাগিলেন । অরঞ্ব পর্বতে অনতি- 
দুরে এক বনুত্জনাকীর্ঘ নিগমগ্রাম ছিল) পর্বত ও গ্রামের মধ্যে একটা বৃহৎ নদী; বনু 
লোকে গ্ষানার্থ এই নদীতে অবতরণ কবিত £ অনেক দ্ুন্দবী গণিকাও পুরুষদিগকে গ্রনুন্ 
করিবার জন্ত ভাহার তীরে বসিয়া থাকিত। তাহাদেব এক জনকে দেখিয়।৷ নাবদ তাপমের 
চিন্ত আকৃষ্ট হইল; তিনি ধ্যান ত্যাগ করিলেন, আহার ত্যাগ কবিলেন, কামবশে সপ্তাহ- 
ফাল গুহয়৷ ওইয়া গুদ হইতে লাঁগিলেন। ভাহাব অগ্রজ কালদেবল ধ্যানবলে এই বৃত্তান্ত 
জানিতে পাধিয়া আকাশপথে সেই গুহায় উপস্থিত হইলেন। তাহাকে দেখিয়া নার? জিজ্ঞামা 
করিলেন, “কি উদ্দেস্তে আপনার আগমন হইয়াছে? “তোমাৰ জন্গুখ কবিয়াছে , তোমাৰ 
গুক্রযার জন্য আসিয়াছি।” “আপনি বলেন কি? আপনাব কথা যে অতি অবস্তক, অলীক 
ও তুচ্ছ!” এইব্ূপ মিথ্যা বাক্য দ্বাৰা নাবদ তাহার জো্টকে প্রত্যাখ্যান কবিলেন $ কিন্তু 
কালদেবগ তাহাকে এ অবস্থায় ফেলিয়া যাওয়া সপ্ত মনে কবিলেন না; তিনি সেখানে 
শালীর, মেগেম্বর ও পর্বতেশ্বকে আনয়ন কবিলেন $ কিন্ত নাবদ এ তিনজনকেও মিথ্যা 
বাক্য দারা প্রত্যাখ্যান কবিলেন। তথন কালদেবল আকাশ পথে গিয়া শান্তা শরভন্গকে 

জাময়ন করিলেন। শরভঙ্গ আসি! নারদূকে দেখিয়াই বুঝিলেন, তিনি ইন্ত্রিষের বশীভূত 
হইয়াছেন তিনি ভরিজ্ঞামা কবিলেন, "কি হে নাবর, তুমি কি ইন্্রিয়েব বদীভূত হইয়াছ ?” 
নারদ তাহীব কথ গুনিরা শয্যা হইতে উঠিনেন এবং তাহাকে প্রণামপূর্বক প্রকৃত ব্যাপাব 
স্বীকার করিলেন। শন্ভঙ্গ বলিলেন, “দেখ নারদ, যাহারা ইন্দ্রিয়ের দাস হয়, তাহা! এ 
জীবনে নানা দুঃখে জী শীর্ণ হত্ধ এবং জন্মাত্তরে নবকে গমন করে। 

যে ত্রন জীবন ঘাপে ইন্জিয় সেবায়, ভূলোকে, স্বলেিকে দেই স্থান নাহি গায়? 
/ অভূপ্ত বাসনাজালে পুড়ি অনুক্ষণ হহাহুখ পার-_-তার জীবনে মরণ ।” 



৪২৩- ইন্দ্রিয় জাতক! ২৬৫ 
মি 

ইহা শুনি! নারদ বলিলেন, “আচার্ধা, কাম চবিভার্থ করাতেই সখ , এরূপ সুথকে আপনি 

দুঃখ বলিতেছেন কেন?” “তবে শুন" বিয়া! শরভ্গ স্বিতীদ্ গাথা! বলিলেন £-. 

কামহখ-অন্তে হুঃখ, নরকে বতি , তগছুঃধ অস্তে হুখ,--দেবলোকে গতি। 
তাজি ধ্যান্ধ, মলি ইন্্রিঘ মেবায়, পাইতেছ মহাঁছুঃখ অন্তরে নিশয়। 

৮ সুখের ঘ। মার, সেই ধানহ্থ পুনঃ লভিতে, নারদ। তুমি করহ যতন। 

নারদ বলিলেন, পাার্ধা, ইন্্িনন্্থত্যাগঞ্জনিত ছুঃখ ছুঃসহ; আমি তাহা সহা করিতে 
ধরি না” মহাসত্ব বলিলেন, "নাবদ, ছুঃখ উৎপন্ন হইলে ভাহ সহ কবিতেই হইবে। 

চঃথ যে সহিতে পারে দুঃখের মর, ছে অভিভূত যেই কখন ন। হপ, 

পর্ণ ছুঃখ হালে অথসান, নে সধীর জন, হয় ধান যোগ-জাত হৃখের ভান ।” 

নারদ বলিনেন, "আচার্ধা, কামজাত স্থই উত্তম স্থথ , আমি তাহা ছাঁড়িতে পারিষ না 
মহাদত্ব বলিলেন, “কোন কাবণেই ধর্দেব বিনাশ করা সঙ্গত নহে। 

কামবশে, অর্থ হেতু, কিছুতে কখন উচিত না| হয় ধর্ম করিতে বর্জধন। 
ধানছুখ তোমার যা! ছিল এত দিন করে। ন| বিনষ্ট, হয়ে কামের অধীন ।” 

শবভঙ্গ উল্লিখিত চাঁবিটা গাথায় ধর্দব্যাখ্য। কধিলে কালদেবল নিজেব কনিষ্ঠ সহোদরকে 
উপদেশ দিবার জন্য পঞ্চম গাঁথা বলিলেন 

গুহস্থের দুঃখ * যাহা ধন্ত বলি তায়, ধন্ত সে ভোজন, অগ্ে দিয়! বদি খায়। 

৮ লাে অনুৎসেকী, ক্ষতিকালে নির্ধ্বিকার, এ ছুই পুরুষ ধন্য, বিনা সার। 

শর্ট 

দেবঙ। নায়দকে যে উপদেশ দিলেন, ততমস্বন্ধে শান্ত! এই অভিসুদ্ধ গাথ! বলিলেন £_ , 
ইন্তরিয়ের দাস সর্ব্ব পাগীর অধস-__ এই যাহা বলিল! দেবল ঘিলো তুম -- 

মতা, মতা, নতা ইহা। নাহিক মন্দেহ , ইন্দ্রিগের দাস যেন নাহি হয় কেহ। 

অতঃপর শরভঙ্গ নারদকে সম্বোধন করিক! বলিলেন, "গুন, নারদ, যে বাজ্তি প্রথম জীবনে 
কর্তব্য মম্পাদম না করে, তাহীকে অরণাপ্রবিষ্ট যাণবকের স্তাঁয় পরিণামে শোক ও পরিদেবন 
করিতে হয়? ইহা! বলিয়৷ তিনি নারদকে গরকট! অতীত কথা শুনাইলেন £-_ 

পুরাকাবে কানীরাঙ্জোর কোন গ্রামে এক সুত্রী, দুটকার়, নাগবলসম্পন্ন ত্রান্নণ-যুবক ছিন। সে ভাবিত, 
'কবিকর্ ঘায়া মাতাপিতার পোষণে কি ফল? দারাপুত্র পাইলেই বা কি হইবে? দানাদি পুণ্যানুষ্ঠানেই বা 

বাওকিঃ আমি কাহারও পৌষণ করিব ন!, কোন পুণ] কাঁধ্যও করিব ন!, আমি বলে গিয়। মৃগ মারিয়া 
কেবল আস্মপোধণ করিব ইহা! স্থির করিয়! মে পঞ্চবিধ আমুধ লইগ্া হিমাঁলয়ে প্রস্থান করিল এবং বহু মৃগ 
বধ করিয়। ভাহাদের মাংন থাইল। ইহার পর আরও অগ্রসর হইয়! দে হিমালয়ের মধ্যভাগে বিধবা-নামী নদীর 
তীরে গর্বতাকীদু এক গিরিধজে গিয। গেখানে মগ মারিয়! ও তাহাদের নাংল অঙ্গারে পাক করি খাইতে 
মাগিল। অতঃপর দে ভাবিতে লাগিল, 'আমি ত চিরকাল মধল থাকিব ন!, যখন দুর্বাল হইয়া! পড়িব, তখন 
বণিচর৭ করিবার শ্তি থাকিবে না। অতএব এখনই এই গ্রিরিপ্রজে বহুবিধ মুগ আনিয় ছবারক্ধ পুর্ব 
আবদ্ধ ক! যাউক , তাহা হইলে বনে বনে গর্যাটন না করিয়াও, যখন ইচ্ছা, মুগ মারিয়া থাইতে পারিব॥ 
ঘনগ্বর মে এই মক্কম মতই কাঁজ করিল । 

কাথধনে দে যাহা আশক্কা করিয়াছিল, তাহাই থটিল, অন্ত লোকের ভাগে যাগ ঘটে, তাহারও সেই দশা 
হইন। তাহার হপ্তপাদ চালল। করিধার শক্তি রহিল না , ইভন্ততঃ ছুটাছুটি করিবার দামর্থা গেল, তাহার থা 
খ গামীয়ের অভাব ঘটি, শরীর এমন শীর্ঘ হইল যে, ভাহাকে দেখিলে একট! প্রেত মনে হইত , গ্রীন্মকালে ১২82587858588785555758788585768578875 

* কষিবাণিজ্যাদির না কেশ স্বীকার । ্ 
৩৪. 



২৬৬ অষ্ট নিপাত । 

ভৃপৃষ্ঠ যেমন ফাটা বার, তাহার শিথিল চর্দও সেইকপ ফাটিয়া গেঁল। সে দেখিভে অতি কদাঁকার হইল, 
ভাহার গ্রদ্থিগুমি শিথিল হইয়! পড়িল। ধলভঃ তাহার দুঃথের মীম পরিসীম| রহিল ন!। 

এইবগে কিয়ৎকাল অতীত হইলে শিবিরাজোর বাজ! অঙ্গারপক মাংদ থাইবার অভিপ্রায়ে অমাতাদিদের 

সবন্ধে বাজাভার দমর্পনপূর্ধবাক পঞ্চবিধ অন্থশত্্ লইয়! & বনে প্রবেশ ফরিলেন এবং মুখ হারিয়। মাংস খাইতে 
প্রনৃত হইবেন। এ ব্রাহ্মণ যেখানে ছিল, কাণক্রমে খিবিরান্ও একদিন মেইথানে উপনীত ছইলেন। ভিনি 

রত্রাদ্দণকে মেথি গ্রথমে ভয় পাইলেন ; কিন্তু নিমিষের মধো ধৃতিনাতপূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভুমি কে?" 
্রান্ষণ উত্তর দিন, শ্যহাঁশয়, আমি সনুযাণ্েত। এখন নিজ-কৃততর্থের ঘললভোগ করিতেছি) আপনি ফে। 

দিজাপ। করিতে পারি কি ১) "আমি ণিবি দেশের রাঁতা।" "এখানে ঘবাগমন কি উদ্দেগ্ছো ?" প্মুগমাংস- 

ভোজনের জস্য।* “মহারাধ, আমিও মুগদাংন-ভোৌলনের জন্য এখানে আঁদিয়। এখন মনুযা্রেড হইছি " 

অনভ্তর নে রাজাকে সমস্ত আত্মকাহিনী শুনাই্ এবং অবশিষ্ট গাথাগুলি খ্সিল £_ 

প্শক্রহন্তগত যেন জীমি, হে রাজন। . কর্ম, বিভা, লিপুণতা, দাল্পতা জীবন, * 

শান্তি ও ধর্যা দব ঠেলিয়াছি পায়, শিঘবর্দ ফল এবে ভূঙ্ি, হায়, হায়। 

্ হখেছি দহআবার যেন পরাজিত, এফাকী এখন আমি, বান্ধববর্জিত। 

আর্বাধর্দ ত্যাজি এবে ছুিশা এমন , জীবনে প্রেতের বপ করেছি ধারণ। 

সখের আশায় দুঃখ দিয়েছি অপরে,? 
তাই এবে এ ছুর্দীণ! হয়েছে আমার । 

ভাগ্যে নাহি ছিল হথ এই অগ্তাগার ; 
অনুতাগানজ এবে দ্ধ মোরে কর়ে। 

হারা, আমি নিষ্বের নখের অদ্য অপরকে দুঃখ দিয়াছি। তাহার প্রত্যক্ষ ফলম্বরগ মনুয্প্রেততব প্রাণ 
হইয়াছি। আপনি পাপ ফরিবেন ন1, নিজের রাজধানীতে গিয়া দানাদি পুথাকর্সে রত হউন" রাজা ভাহাই 
করিয়া শ্ব্গাভ করিলেন। 

শীস্তা শবভ্গ এই অতীত বৃতস্ত বণিয়া৷ সেই তাপদকে প্রবুদ্ধ করিমেন। ইহা গিয়া 
তাপসের মন ফিরিল। তিনি শরভঙ্গকে প্রণাম করিয়া তীঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন 
এবং ক্বতনপরিবর্শ দ্বার! নষ্ট ধ্যান পুনঃগ্রাপ্ত হইলেন। শবভঙ্গ তাহাকে আর সেখানে বাঁদ 
করিতে দিলেন ন।) তিনি ভীহাকে নিজেব আশ্রমে লইয়! গেলেন। 

[ কীন্তে শান্তা সতমমূহ বাধ্য করিলেন। তাহা গুমিয়। সেই উৎকঠিত ভিক্ষু আোতাগতিযগ প্রাপ্ত 
ইইলেদ। 

সমবধান_তখন এই উৎকষ্িত ডিম ছিল নারদ; সারিপুত্র ছিলেন শানীঘর, কাগ্ঠপ ছিমেন মেওেখা। 

অনিকত্ধ ছিলেন পর্ধবতেশ্বর। কাতা।ধন ছিলেন কালদেবল , আনন ছিলেন অনুশিষা, মৌদ্গল্যায়ন ছিলেন 
ক্ুপবৎস এবং আমি ছিলাম শর £ 

ক কর্ণু_কৃষিবাণিজ্যাদি। নিপুণত|সপিল্পপটুতা। 

+ 'হুখকাসো ছুকৃথাপেত্।।' পাঠান্তর 'হুখকামে দুক্খাগেছ্া ॥ ভাহা হইদে অর্থ হইবে, বাহার! আমার 
সুখ আশ! ফরে তাহাদিগকে কষ্ট দিয়াছি। 

£ আখ্াযিকার প্রথমে বলা হইয়াছে যে বোধিগত্ব হইয়াছিলেন পুরোহিভ-পুজ জ্যোভিঃপান কুমার , 
অথচ এখানে বল! হইল, তিনি ছিবেন শরঙ্গ । ভবে কি বুঝিতে হইবে যে প্রতধযাগ্রহণের পর ন্বোতিঃগাঁণ 
শরভঙগ নামে অভিন্িভ হইঘ| ছিলেন? 



৪২৪-তবালীগু-জাভক্ক | 

[ফোগন্হীদ বে অনাধারণ ছা করিয়াছিলেন, শসা ভ্রেডবনে অবস্থিতিকালে তৎসমঘো এই কথা বলিয়া” 

[হিলেব। ( এই মহাধানের বৃত্ত ঘহাগোবিলনৃতের অর্থবথা হইতে সবিস্তর বলা আবহ্থক |) যে দিন এই দান 

ফর! হইছিল, ভাহার পরছিন ধর্দমভা মেই কখ। উ্থাপিত হইল; ভিঙ্ষুর। বলাবলি করিতে লাখিনেন, “দেখ 

ভাই, ফোণণরানর বিচারপূর্বক দানের উপযুক্ত ক্ষেত নির্বাচন করিস্বাছেন এবং বুদ্ধপ্রদুখ আধাসআফে মহা 

দিয়াছেন?” এই সময়ে শাপ্ত। সেখানে উপস্থিত হইয়া ভীহাদের আলোচামান বিষয় জানিতে পারিলেন এবং 

বলিলেন, “রাজা যে বিচারপূর্ধফ সর্বোৎকৃষ্ট পুাক্েয়ে দান করিয়াছেন, ইহা আশ্চর্যের বিষয় নহে; প্রাচীন 

পণিতেরাও বিচারপূর্ববফ দান করিতেন।" অনস্তর তিনি নেই অতীত কথা আংম্ব করিলেন 8 ] 

গুরীকালে দৌবীর দেশে রৌরব নগরে ভরত নামে এক রাজী ছিনেন। তিনি দরশ- 
রাজধর্মী পালন করিতেন এবং গ্র্গাবগনৈর চতুর্িধ উপায় পরয়োগপূর্বক * প্রন্কতিপুপ্ের 
প্রিয় হইয়াছিলেন। তিনি গ্রজাদিগের মাতৃপিতৃস্থানীয় ছিলেন এবং দরি, পথিক, ভিখারী 
ও যাঁচকদিগকে মহাদানে সন্ত করিতেন। সমুক্রবিজয়। নায়ী এক পঙ্ডিত! ও জ্ঞানবতী 
রমণী ভীঁহার অগ্রমহিষী ছিলেন। রাজা একদিন দিশা দেখিবার কালে ভাবিলেন, “আমি 
যে দান করি, ভাহ। ছুশীন ও লোভী। লোকেয়াই ভোগ করে) ইহাতে আমার তৃপ্তি হর 
না। আমি শীলবান্ ও অততযততমানার্ঘ গ্রত্যেকবুদরদিগকে দান করিতে চাই) কিন্ত তাহারা 
হিমবস্তগ্রদেশে থাকেন। কে তীহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়। আনিতে পারে? কাহাকে এ 
অন্ত পাঠাই? ভিনি মহিষীকে এই সনকল্প জীলাইগেন। মহিষী বলিগেন, "মহায়াজ, কোন 
চিন্তা! করিবেন না) আষর! দাতব্যদীমবলে, শীলবলে ও সত্যবে পুণ্গ প্রেরণপুর্ববক 
প্রত্যেকদুধদিগকে নিম্ত্রণ করিব এবং তীহার। আগমন করিলে সর্ধপরিষ্বীরধু্ত 1 দান 
দিব!” রাজ। এ গ্রস্তাব অতি উত্তম মনে করিয়া ভেরীবাদন দ্বারা ঘোষণা! করিলেন যে, 
সমস্ত নগরবামীকেই শীঙরক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। তিনি নিজে ও তাহার গরিজনবর্থ 
পৌষধন্কভাসমূহ সম্পাদন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন, মহাদান করিতে লাগিলেন; এবং 
জাতীপুণ্পপূর্ণ একটা সুবর্মকরগক হস্তে লইস্সা' প্রাসাদ হইতে অঙ্গনে অবতরণ করিলেন । 
অনন্তর তিনি গঞ্চালে $ ভূমিষ্ঠ হইয়া পুর্বমুখে প্রণিপাঁভপূর্বক বলিলেন, *পূর্বাদিকে যে 
মকম অর্থন্ আছেন, আমি তীহাদিগকে প্রণাম করি। যদি আমাদের কিছুমাত্র গুণ থাকে, 
তাহা হইলে আমরা যে ভিক্ষা দিতেছি, হায়! অস্থকম্পাপুর্ববক তাহা গ্রহণ করুন।» 
ইহ বঙ্গিগ্ন। তিনি সণ মুগ পু নিক্ষেপ করিলেন। পূর্বদিকে কৌন গ্রত্যেকবুন্ধ থাকেন 
ন! বলিয়া পরদিন তাহাদের কেহ আগমন করিলেন না। দ্বিতীয় দিনে দক্ষিপীভিমুখে 
গরণাম করিলেন? সে দিক হইতেও কেহ আমিলেন না।। তৃতীক্গ দিনে তিনি পশ্চিমদিকে 
নমন্বার করিলেন? তাহাতেও কোন ফল হইল না । অনন্তর চতুর্থ দিনে তিনি উত্তনাভিমুখে 
চি স্যপ স্১১১১১০ 

থু দঃ উপায় (যংএ্রহযন্ত ) এই $- দান, শ্রিমযচন, অর্থচর্যা অর্থাৎ সদয় শানন এবং সমীনত্ব অর্থাৎ 
দগগগগাতিত। 

+ পর়িতবার-_অ্টবিধ-_গাত্রঠীবরাছি। 
২ খগাল। কমই, কটি, জীনু ও পাদ। আনয। সচরাচর 'সাঁধীল' শব বাহার করি। অগ্টাঙ্গ যথা. 

ছই হাতি, ছি গা, ছুই জানু, বঙ্গ; ও ম্ক। 



২৬ অষ্ট নিপাত। 

নমস্কার করিলেন এবং "আমরা থে ভিক্ষা দিতেছি, উত্তরহিমাল-গ্রদেশবাদী প্রত্যেববুদ্ধগণ 
তাহা গ্রহণ করুন,” ইহা বলিয়া সপ্ত মুষ্টি পু্প নিক্ষেপ কবিলেন। এ পুগুনি গিয়া 
ননদসুলক গরহাঁবাসী পঞ্চশভ প্রত্যেকবুদ্ধের গাত্রোপবি পতিত হইল। তীহাবা চিন্তা কৰিষা 
জানিতে পাঁবিলেন যে, রাজ তীহাদদিগকে নিমন্ত্রণ কবিতেছেন। পবদিন তীহার! আপনা- 
দিগের মধ্যে নাতজনকে সঞ্োধনপূর্বাক বলিলেন, “মাব্ষগণ, রাজা আপনাদিগকে নিমন্ত্রণ 
করিতেছেন; আপনারা তীহার গ্রতি অনুগ্রহ করুন।” তখন এই সাতজন গ্রতোববুদধ 
আকাশপথে গমন করিয়! রাজঘাবে অবতরণ কবিলেন ॥ তাহাদিগকে দেখিয়া বাজ! অতিমাত্র 
হৃষ্ট হইলেন। তিনি প্রণিপাতপূর্ধবক তাহাদিগকে গ্রাসাদে লইয়া গ্রেগেন, তীহাদের বন 
সম্মান করিলেন এবং তীহাদিগকে বছ দান দিলেন। তীহাদের ভোজন শেষ হইলে বাজা 
তীহাদিগ্রকে পবদিনের জন্য আবাব নিমন্ত্রণ করিলেন। পঞ্চমদিবন পর্যন্ত উপধূ্টপবি এইরগ 
চলিল , রাজ। তাহাদিগকে ছয় দিন ভোজন করাইলেন এবং সপ্তমদিনে মর্ধপবিফ্ারদানের 
আয়োজন কবিলেন। ভিনি সুবর্ণথচিত মঞ্চগীঠা্দি সঞ্জিত ফরাইলেন এবং সাতজন 

গ্রতোকবুদ্ধের সুখে শ্রমণপরিভোগ্য ভ্রিচীবরাদি সমন্ত দ্রব্য রাখিয়া বলিলেন, «এই পবিষ্কার- 
খুনি আপনাদিগকে দান করিণাম।* রাজা ও বাণী গ্রণাম করিবার পরে প্রত্যেকবুদ্ধগণ 
ভোজন করিলেন এবং তাঁহাদেব ভোজন শেষ হইলে বাজ ও বাণী উভয়েই প্রণাম করিয়া গ্রণত 
ভাবেই অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর প্রত্যেকবুদ্রগণের মধ্যে ধিনি মজ্ঘস্থবিব, ভিনি অনুমোদন 
করিবার সমন নিয়ধিখিত গীথ ছুইটা বণিলেন ২-- 

দহামান গৃহ হাতে বাহিরে যা আনিতে পারিবে, 
লাগিবে বাজেতে তাহা, অহা সব ভিতরে গুড়িবে। 

দৃহামান জীবলোক | অগ্নি * ছেথা জরা ও মরণ, 
দানে রঙ্গ) গার ঘড়, হথরক্ষিত কব দ্তধন। 

মতবস্থবিব এইবূপে অনুমোদনপুর্ববক "্মহাবাজ, অগ্রমত্ত হউন" বগিয়া বাজাকে উপদেশ 
দিলেন, প্রাসাদের চূড়াট| দ্বিধা বিভক্ত কবিয়া তাহার ভিতর দিরা মিক্রান্ত হইলেন এবং 
আকাশপথে গমনপুর্ববক নন্দমূল গুহায় অবতরণ কবিলেন। তাহাকে যে নকল পরিফার 
দেওয়৷ হইয়াছিল, সে গুলিও তাহার সঙ্গে বঙ্গে গিয়া এ গুহাতেই পতিত হইল। ইহাতে 
রাজার ও মহ্ষীর সর্বান্ গ্রীতিগুলকিত হইল। অতঃপব অবশিষ্ট গ্রতোকবুদ্ধেবাও নিয়লিখিত 
এক একটা গাথা ছাব! অনুমোদন কবিয়! পরিফাবসমূহসহ স্ব স্ব স্থানে গ্রতিগমন করিলেন £ 

ধর্দঞাদ, দৃঢ়ত্রত পুথা-অনুষ্ঠানে,। . হেন জনে তুষ্ট যেই করে নাল! দ্বাদে। 
১ মরণাততে ঘানফলে তরি অনাধামে  বৈতরণী, যায় চলি সেই দিবাযধাসে। 

তত দ্বান আর যুদ্ধ হয় একই মতন, অল্মান্র হয় বছ ভয়ের দাধন। 
অল্পুও করিলে দান শ্রদ্ধার সহিত দাতা পরকালে হথ পাইবে নিশ্মিত। 1 

গা্র।পার বিচারি করে ধে লোকে দান, বুদ্ধের করেন নেই দানের বাধান। 

সৃক্ষেতর দেখিয়া বীজ করিলে বপন, কৃষকের শস্তপ্রাপ্তি নিশ্চয় যেমন, 
দেই রূপ উপযুক্ত পাত্র দেখি দান. করেল যে দাতা তিনি মহাফঃ গানি। 

* বৌদ্ধেয়া বাগ, ছেষ, জরা, মতা ইভাদি একাদশ অগ্নির লাম করেল। ২৩৪গ পৃঠের গাদটাক) ওষ্টবা। 

জীবলোক' নিয়ত এই মফজ অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছে। 
1 টীকায় দান ও যুদ্ধের সাধুশা আরও বিশদীকৃত হইয়াছে :--ধে কষয়ভীর সে দান করিতে এবং যে মরণভীর 

দে বুদ্ধ করিতে পারে না) ভোগের মায়। না ছাড়িলে দান করিতে এবং প্রাণের সায়া ন। ছাড়িলে যুদ্ধ করিতে 

গার! বার ল। 



৪২৫--অস্থীন-জাতক | ২৬৯ 
পপ পাপী শিস সপসসপিস বীমা পাপা 

প্রাবিগবে সতত অহিংমীপরায়ণ পরকে না বলে যেই পরুষ বচন 

বলুক ভাহাগে ভীরু লোকে, ক্ষতি নাই? প্রশংসার যোগা দেই পতিতের ঠাই 
গরের পীড়লে শৌরধ্য নিননীদ অতি, পাঁপতয়ে সাধুর না পাপে হয় মি 

হীন ব্রহ্গচধ্যে গ্রত্রিয় জনম, মধামে দেবত্ পায় 
উত্বমের হলে দেহ-গবমানে জীব ব্র্গলোকে যাঁয়। * 

দান বন প্রশংসার্ঘ। নাহিক নংশয় ' দাঁনাপেঙ্গা ধর্বপদ শ্রেষ্ঠ অতিশয় | 

তদুর্দে নির্বাণ, যাহা দনিপ্রজ্ঞাবদে ছতিজেন সাধুগণ পুর্ব পুর্বকলে। 

নপ্তম গ্রত্যেকবুদ্ধ অনুমোদনের সময় এইরূপে রাজাকে মহানির্বধাণরূপ অঘৃতের মাহাত্মা 
গুনাইলেন এবং তাহাকে অপ্রমত্ত হইতে উপদেণ দিয়া! উক্ত প্রকাবে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। 
বাজাও মহিধীর সহিত যাবজ্জীবন দানব্রতে রত থাকিয়া! দ্বর্ঁলোক লাভ করিলেন। 

[বথান্তে গাপ্ত] বলিলেন, অতএব দেখিলে প্ডিতের! পূর্ববকলেও বিচ।রপূর্ধ্বক দান করিতেন 1” 
মদবধান-তখল দেই প্রত্যেকবুদ্ধগণ পরিনিরব্বাণ প্রাণ্ড হইঘাছিলেন। তখন রাভুগমাতা ছিগেন সমুদ্র 

বিজয়। এবং আমি ছিলাম রাগ| ভরত। ] 

- ৪২০ অস্হালন-জাভিজ্চ। 

[শাপ্তা জেতবনে অবদ্থিতি কালে জনৈক উৎফ্ঠিত ভিদদুয় মগ্ধপ্ধে এই কথা বলিয়াছিজেল। শান্ত 
অিজ্ঞাসিলেন। “কিছে ভিক্ষু, ভূমি কি মডাই উৎকঠিত হইঘাছ 1” ভিগু বলিলেন, "হা ভদ।” "ফেন 

উৎকাঠিত হইলে?" পকামধশে"' | “দেখ, রমণীর! অকৃতঞ্ঞা, মি্রদ্োছিণী ও জবিষ্বামযোগা। পুরাকালে ফোঁন 
পণ্ডিত প্রভাহ দহন মুত্র! দিও এক রমণীর সন্তোধবিধান ফরসিতে গারেন লাই । সে একদিন মাত সহ 
মুদ্রা না পাইয়। তাহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া! দিয়ছিল। রমণীর! এসনই অকৃতজ।। তাহাদের অঙ্গ 
কামবখে অভিভূত হইও ম]1” ইহ। বলিয়] তিনি সেই অতীড হথা। আরস্ত করিলেন £--] 

পুরাকালে বাবাণসীরাজ ত্রহ্মদত্ের দময়ে তাহার পুত্র ন্ধদত্তকুমার এবং বারাণসীগ্রেঠীব 
গুজ যহাধনকুমার একসঙ্গে ধুলা থেদা! করিয়াছিলেন। তাহাদের উভগ্নের মধো ঘনিষ্ঠ যত 
জস্থিয়াছিল? তাহার! একই আচার্ধেব গৃহে বিগ্তাভ্যাম কবিয়াছিরেন। বর্াত্তের মৃত হইলে 
কুমাব বাঁজপদ লাভ করিগাছিলেন। (তিনি বোধিসতবকে সর্বদা কাছে কাছে বাথিতেন। 

বাধাণনীতে এক নগৰ শোভনা পবমস্ু্দবী ও সৌভাগ্যপালিনী বর্ণদাদী ছিল। বোধিস্ব 
তাহাকে প্রতিদিন একনহঅ দুপ্রা দিয়া নিয়ত তাহার সহবাসে আযোদগ্রমোদ করিতেন। 
পিতার মৃত্যু হইলে তিনি বখন শ্রেষ্টিপদ্র লাভ করিলেন, তখনও তিনি খ্ী রম্ণীকে পরিভাগ 
করিলেন না, তখনও প্রতিদিন সহস্র মুদ্রা দিয়! তাহাব মহবাসম্থখ ভোগ করিতে লাগিলেন। 

বোধিসত্ব প্রতিদিন ভিনবার রানবর্শনে ঘাইতেন। একদিন ভিনি সায়ংকালে বাজদর্শনে 
গ্রিযাছিলেন। তিনি বাভার সছিত কথাবার্তা শেষ কবিবার পূর্বেই সুর্য অস্ত গেণ এবং 
অন্ধকার হইল। তিনি বাজভবনের বাহিরে গিয়া ভাবিলেন, এখন গৃহে গিয়া ফিরিয়া আদিবাব 
মময় নাই, অতএব নগর-শোভনার কাছেই যাই” তিনি অন্ুচরদিগকে বিদায় দিয়! একাকী 

৭. খানে ত্রিবিধ বর্দচধ্ের় বথা বলী। হইল £--(১) জধন । যখ| গহিরায়তন সম্বন্ধে ঈীলরক্ষা প্রভৃতি 
(২ ধান, ইহাতে স্মাপতিনদূহ উৎপাদিত হয়, (৩) উত্তম, ইহাতে বিদশন জন্মে ও অর্হঘবল।ভ হয় । 



২৭০ অই নিপাত । 

দেই গণিকার গৃহে গন করিলেন 3 সে তাহাকে দেখিয়! বলিল, প্আর্যযগুত্র, আপনি মহত 
ু্ঘা আনিয়াছেন ত?” তিনি' বলিলেন, “ভবে, আজ বড় বিল হইয়াছে? সে অন্ত বাড়ীতে 
না ফিবিয়া, লৌধজন বিদায় দিষ্না একাকী তোমার এখানেই আতিয্াছি। ফা তোমাকে 
ছুই খহশ্ দ্িব।" গণিকা ভাবিল, “আজ যদি আমি ইহাকে অবকাঁধ দি, তাহা হইঘে অন্ত 
দিনও রিজ্তহন্তে আদিবে । তাহা হইলে আমার ধনক্ষয ঘটবে ॥ অতএব আজ ইহাকে অবকাণ 
দিব না।” ইহা স্থির করিয়। সে বলিল, প্থাযিন্, আমি বর্ণদানী) আমি সহম মুদ্রা না পাইলে 
কাহারও মনস্টি করি না, অতএব আপনি সহজ মুদ্রা আনয়ন কয়ন।” বোধিনত্ব গুনঃ 
পুনঃ অন্ভুয়োধ করিয়া বলিতে লাগিলেন, প্যল্য দ্বিগুণ আনিব।” কিন্তু নগরপোভন! দামী- 
দিগকে আজ্ঞ দিন, «এ লোকটাকে এখানে থাকিয়া আমার দিকে ভাকাইতে দিও মা; 
ইহাকে ঘাড় ধরিয়া বাহির করিয়া দাও ও দরজা বন্ধ কয়।” দাদীর! তাহাই করিণ। 

এইয়ূপে অবযাঁনিত হইয়া যোধিসন্্ ভাবিলেন, "আমি এই গথিকান জন্ত অগীতিফোটি- 
ধন নষ্ট করিয়াছি। অথচ এ আমাকে একদিন যাত্র রিভহস্তে আদিতে দেখিয়া ঘাড় ধরিয়। 
তাড়াইয়া দিল! অহৌ! রযণীর! কি পাপাণয়া, নিজ্জা। অরুতক্ঞ। ও যিন্রদ্রোহিণী। 
এইদ্লগে নারীজাতিব দৌধেয বথা ভাবিতে ভাবিতে তীহার মনে বৈর়াগ্য ও নারীদিগের 
প্রতি ঘ্বণ! জন্মিন , গৃহস্থাশ্রমেও তাহার আসক্তি রহিল না। তিনি গৃহে না ফিরিয়া এবং 
বান্ধার সহিভ দেখ ন! কবিয়াই নগরের বাহির হইলেন এবং বনে গিয়া গঙ্গাতীয়ে আশ্রম নির্খীণ- 
পূর্বক গ্রবনজা! গ্রহণ করিলেম। দেখান তিনি ধ্ানাভিন্তা গ্রা্ত হইলেন এবং ফলমূল আহায় 
করিয়া বাঁ করিতে লাগিলেন। 

রাজ! তাঁহাকে দেখিতে না পাইয়। ভিজান! করিলেন, "আমার বন্ধু কোথায়?” এদিকে 
নগরশোতনার ক্কতকার্ধাও মকণের ভাঁনগোচব হ্ইয়াছিল। লোকে রাজাকে সেই ঘটন! 
জানাইয়া বলিল, “মহারাজ, আঁপনায় বন্ধু বোধ হয় এই কারণেই লজ্জায় গৃহে না ফিরিয়া 
বনে গরিয়াছেন এবং গ্রবাজক হইয়াছেন।” তথন্ রাজা নগরণৌভনাকে ডাকাইন়া জিওাসা 
করিলেন, প্ডুই একদিন সহতর মুদ্রা না পাইগা আমার বন্ধুকে গলাধাকা দিলা ভাড়ীইয়া। দিয়া 
ছিণি, এ বথ। সত্য কি না?” স্ছা মহারাজ, ইহা বত্য।” প্পািষ্ঠে, অবিমৃষ্যকারিণি, 
আমাৰ বনু যেখানে গিগ়াছেন, তুই শীঘ্র সেখানে গিয়! তীহাকে আনয়ন কন। নচেৎ ভোব 
প্রাণান্ত করিব।% বর্ণদানী রাজার আজ্ার় ভয় পাইয়া রথারোহণে বু অনুচর সগ্গে লইয়া 
বোধিসতের আশ্রগান্ন্ধানে বাহির হই, লোকমুখে গুনিম্া। সেখানে গমন করিণ এবং তাহাকে 
গ্রণিপাতপূর্বক প্রার্থনা কবিল, “আর্ধা, আমি না বুঝিয়া দোষ করিয়াছি। ক্ষমা করুন) 
আঁর ঘখনও এমন কাজ করিব ন|1” বোধিমত্ত বলিলেন, “আমি ক্ষমা করিলাম । তোমার 
উপর আমার ক্রোধ লাই।” প্যদ্ধি ক্ষমা করিলেন, তবে আমার সহিত রথে আরোহণ বরুন। 
আমর! নগরে ফিরিয়া যাই ? নগরে গ্রবেশ করিলে আমাব গৃহে যে ধন আছে, তাহা আপনাকে 
ঘান করিব।” পভব্রে, আমি এখন তোমার নদে যাইতে পারি না; তবে যদি পৃথিবীতে 
যাহ! ঘটিবাঁর লহে ভাহা। ঘটে, তখন যাইনেও যাইতে পারি।' 

শ্রোভোহীন গনাজগে কুমুঘ ফুটিবে।. ধবল লত্তের রদ ফোকিলে গাইবে, 
অনথুরুক্ষে ভাগ ফহা ফলিষে বখন, হতে গাঁরে আমাদের তখন মিগন। 

কিন্ত তখনও সেই গণিক! বলিল, "আস্মুন, আমরা নগবে যাঁই।” বোধিসত্ব বলিঘেন, 
যাইব।” "কখন যাইবেন 1” প্অমুক গময়ে।” অনস্তর তিনি শেষের গাথাগুণি বলিলেন :-. 
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কম্ংপের দৌয়ে লৌকে শীনুদিবারণ 
হলেও হইড়ে পায়ে খোলার আমার 

নপতের দন্তে যবে হইবে নির্দাণ 

হ'মেও হইতে পারে ভোদার আমার 

শশেয় শৃদে যবে হইবে নির্ঘাগ 
হবেও হইতে পারে তোমীর আমার 
মুধিবের! মে দোপানে চশ্রেলোকে গিঝা 
হ'জেও হইতে গাধে ভোমার আমার 

নিঃশেষে ঘটেন মর! পিল ঘ্দিগণ, 
হ'লেও হইডে পাঁয়ে তোমার আমার 
নৃতাখীডে গরিতের পটু। জন্সিবে, 
হ'বেও হইভে পাঁরে ডোমার আসার 
কাফোলুক গরম্পয় করি আমিঙ্নন 
হ'লেও হইতে গারে ভোগায় নামার 

সবুমার কিসঘয়ে দুত্ত গড়ি যবে 
হলেও হইতে পায়ে তোমার আমার 
চটক চখুয পুটে করি উত্তোলন 

হ'লেও হইতে পায়ে তৌমীর আমার 

রজ্জু, ঘন্র আঁটি সব উরধোর নায় 
যাক অর্যপোত লয়ে চি ঘাঁবেঃ 

যখন হিবিধ ধ্ & কনগিবে বন, 
মিন তখন ; নহি সন্তাবন। আর 

দৃঃ অটালিকা এক, বিশীমপ্রম্ীণ। 
হি্ন তখন। নাহি ষন্তীবন। আর । 

বর্ারেহণের হেতু অদ্ভুত দৌপান, 
মিলন তখন, দাহি মস্তাবন! আর! 
খাইবে চন্ত্রেরে, দাহ ভূভলে ফেলিয়।, 
মিলন তখন; দীহিসভাবলা আর। 

হস্ত অঙ্গারে বযে হরিধে শয়ন, 
মিলন তখন, নাহি সভাবন! আর। 

সখ, বিঘোষ্ঠ দেই দেখিতে হইবে, 
মিঘন তখন, নাহি মন্তাঁধন। আর | 

প্রেমানাপে রত হযে নিভৃতে বন, 

মিলন তখন, নাহি মন্তাবন। আর। 

বরধায় বুরিপাভ লোকে নিবারিবে 
মিলন তখন ১ শাহি মন্তাধন! আয় 

গন্ধমাদলেরে যবে করিৰে বন, 
মিনন তখন, নাহি ধগ্াবনা আর। 

মহিত তুলিঘা দিজ ছাঁতে আপনার 
আসাদের দেই কালে মিলন ঘটিবে। 

বোধিসত্ব এইয়পে একাদশটা গাখী় ঘাহা অমস্তব (অস্থান ) তাহ! নির্দেশ করিঘেন। হা 
নিয়া নগরসৌভনা তাহার নিকট মা জীর্ঘনা কিল এবং নগরে প্রতিগমন পূর্র্ষ দজাব 
নিকট মস্ত বৃত্ত বনিয়া নিব জীবন ভিক্ষা বরিল। 

[ বধাযে শান! বলিনেন, "এখন দেখিলে, নারীয়। কতদূর অকৃভগ্ ও মিত্র হিনী।” অন্তর তিনি মতা. 
মমুহ ব্যাথা। কয়িদেম । তাহ! গুনিয়। মেই উৎকাঠিত ভিচ্কু স্রোভাগতিফণ প্রাপ্ত হইখেন। 

মমবধান--ওধন আনম ছিলেন মেই রাজ! এবং আমি হিল নেই তাপন।] 

৪ ৬-্বীলি-জাভক্চ। 
[ শী ছেডবনে অবহিতিকালে এফটা ছাগীর সঘধে এই ফু! ঘলিয়াছিলেন। একা স্থবির যৌদুরম্যায়ন কোন শৈীকীর্ঘ এষদারবিশিষ্ট পর্ধভযেটিত ছ্ানে বাদ করিতেছিগেন। ঘারে সিফটেই ভাহায় ৪ কধণ- বান ছা) হাগপালফের! ভাবিয়াহিন, গর্বতধেটিভ গুনে ছাগগুলি ছাড়িয়া দিযে কোন পার কারণ মাই) ৬৯ও ভাহায। ছাগওুরিকে এ স্থানে প্রবেশ কয়াইঘ নিজের। নিশ্চিহাধনে আহোদমোদ কল্িতে লাগিল। ৮" গর এফীন ভাহারা সধ্যাফামে মেখানে খিয় যমন হাগ দই! থেম। এফটা ছাযী ছুরে চয়িতেছিদ , অপ্ত ছঘাগওদ! যে চলি যাইতেছে, মে গ্রথঘে ভাহী দেখিতে পাছু নাই, কালেই মে পিহনে পড়িণ। তাহার পর মে বখন যাইবার উজৌগ যারিয়াছে, ভখন একটা স্বীদী তাহাকে দেখিয়া ভাবিল, 'ইহাকে খাইতে হইবে ॥ থে খপর্বভবেরিত স্থানের গ্রে অবাস্িত হইন। ছাগীও ইতত্ততঃ ঘি নিক্ষেণ করিতে ফরিতে তাহাকে দেখিডে গাইয়া তাবিণ, “এ ড আমাফেই উদরস্থ করিষার মানসে দীড়াইঘা আছে, আমি যদি ফিরিয়া গলায়নের ছে করি, গাহা হইলে পরাগ হাইীবে, অতএব পুর্ষে।চিড বীর্য দে খাইতে হইবে।' ইহা ছ্থির করিঘ়া। মে শৃদদঘর 
* রেশনী, পদমী ও তুলায়। 



হধৃহ অষ্ট নিপাত । 
শিপ তরজারী 

উত্তোগনপুর্বক উর্ক্ষণ করিতে করিতে মহাবেগে ছ্বীণীর় অভিযুখে ধাবিত হইল। ছাঁগীটাকে এখনই ধরিব 
ভাবিগ। দ্বীগী উৎমাহে কীপিতেছিল , কিন্তু ছাগী তাঁহ!কে অতিন্রষ পুর্বিক অতি বেগে গরম! ছাগের পালে 
মিশিল। ছবির এই কাও দেখিয়! পরদিন তখাগিতের নিকট প্র বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন এবং বলিলেন, গ্ভাত্ত, 

এইরূপে ছাগী লিজের উপায়কুণলত। বলে পরাক্রম প্রদর্শন করিয়! দ্বীগীর গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে।” 
গান্ত। যলিলেন, “মৌদ্গল্যারন, এ দ্বীগী এখন ছাগীকে গ্রহণ করিতে পারে নাই বটে; কিন্ত পুর্বে, এই ছাগী 
যখন আর্তনাদ করিতেছিল, তখনই মে উহাকে মারিয়া ওঙ্গণ করিয়াছিল।* অনন্তর মৌদ্গলযায়নের প্রার্থনা 
তিনি মেই অভীত কথ| আরন্ত করিলেন /-- 

পুরাকালে বোধিমত্ধ মগধরাজ্যেব এক আঢ্যকুলে জ্রাস্তব গ্রাপ্ত হইয়। ঝংপ্রাণ্ডির পৰ 
বিষয়বাঁসনা পরিহীরপূর্ববক খরিপ্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ধ্যানাভিজ্ঞা উৎপাদন 
পূর্বক দীর্ঘকাল হিমালয়ে ছিলেন) তাহার পব বণ ও অগ্লসেবনার্থ রাজগৃহে উপস্থিত হইয়া 
কোন গিরিহজে & পর্ণপালা নির্মাণ কবির বাদ কবিতেন। তুমি যেরূপ বদিনে, তখনও 
ছাগপালকেরা রূপে ছাগ চরাইভেছিল এবং একদিন একটা ছাগীকে গালেব পিছনে পিছনে 
যাইতে দেখিয়া একটা দ্বীগী তাহাকে খাইবার অভিগ্রায়ে পর্বতলক্কটেব দাবদেশে দীড়াইয়াছিন। 
ছাগী দ্বীগীকে দেখিয়। ভাবিল, 'আজ আমাৰ প্রাণ বীচিবে না, তবে একটা উপার আছে) 
ইহার সঙ্গে মিষ্টানাগ কবিগা ইহার মনটা একটু নবম কবিতে গারিলে বোধ হয় আমাৰ বন্ষা 
হইবে। ইহ! স্থিব কবিয়া দে দুর হইতেই দ্বীগীকে অভিবাদন কৰি! অগ্রপর হইতে হুইতে 
প্রথম গাথা বলিল ৫ 

মা পাঠালেন জান্তে, মামা, খবর তমব ভাল? তোমার সুখে হৃথী মোর! ; কেমন আছ থল। 

ইহা! গুনিমা দ্বীগী ভাবিল, “এই দুষ্ট! ছাগী আমাকে মাম! বলিয়া গ্রতারিত করিবার চেষ্টায় 
আছে। আমি যে কতই পন্বধগ্রন্কতি, এ তাহা জানে না” অনন্তর সে দ্বিতীয় গাথা 
বলিন$-_ 

এলি হেথা ল্যাজট! আমার মাড়িয়ে চাঁর প1য়, মাম) বললে এখন বুঝি মুক্তি পাওয়া যায়? 

তখন ছাগী বলি, "ও কথা বলো! না, মাম । 

মুখোমুখী হল দেখ! তৌমাঁয় আমর) ল্যাজটা আছে পিছন দিকে । গাড়ীন কি যায়? 

দ্বীগী বনিল, প্বলিম্ কি, হতভাগী? এমন যায়গাই পাওয়া যায় না, যেখানে আমার লাজ 
নাই। 

জানিস না কি, লাজ ট| আগার ল্। চৌড| কত? ঘুড়ে আছে পৃথিবীটা, গর, পর্বত 
আসবার কালে এড়ালি ল্য, কেমন করে, ধল্? যেমন কর্ণ, তেমন এগন পাবি প্রতিয। 

ছাগী ভাবিল, 'মিষ্ট কথায় ও দুরাজ্মার মন ভিজিবে ন1।/ অতএব গে শক্রভাব অবণগ্ধন 
কবিগ্না পঞ্চম গাথা! বলিল £-- 

মা, বাপ, ভাই, সধাই আমার কব্ল সাবধান, ছুষ্টের লাজ লদ্ঘ!খড় বিশাল প্রমাণ; 
ভাই এখানে এলেম উড়ে দোঁধতে তোমায়, মাড়ালেম লাজ, কেমন বরে বল ত আমায়। 

দ্বীগী বলিল, “তুই বে আকাশে উড়িস্া আমিতেছিলি, তাহা আমি জানি, কিন্তু আমিবায় 
কালে ভুই আমাৰ খাগ্ নষ্ট কবিয়াছিদ্। 

উড়ি যখন আস্তেছিলি, দেখি গেয়ে তয় হরিণ ধৃত ছিল হেথা চৌদিকে গণায়। 
আহার আম।র বব্লি নই আমি গকারণ। খেয়ে তোরে গেটের আলা! বর্থ দিবারণ।" 

* পর্বতবেরিভ স্থানে? 
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মতিয়া নর রার তন বারি 

ইহা শুনি! ছাগী যুক্তিখত্ডুনের আর কোন উপায় না পাইয়া মরণভয়ে বিলাপ কৰিতে 

লাঁগিন | দে বিল, “দোহাই তোমার, এত নিষ্ঠুর হইও না) আমার প্রাণ রক্ষা কর।” কিন্ত 
ইহাতে কর্ণপাঁত ন| কৰিষ দ্বীগী তাহাকে ঘাড় ভাদদিয়। যারিল ও উদরস্থ করিন। 

ছাঁধীর বিনাগে নাহি করি কর্ণগাঁত ধুজাশী এ্রীঘা? তার করে দন্তাঘত। 
হতই বলন! কেল মধুর বচন, তুষিতে ছুষ্টেবে কেছ গানে না বখন। 

লা, ধর্ণ, মিষ্টঝকা গুষ্টে নাহি জানে, উপহ্থিত হবে ঘবে হষ্ মন্নিধানে 
প্রদর্ণিবে গরাক্রম, সাধামত তব, মিষ্বাকে। ছুটে তুষ্ট কর! অদন্তব। 

এই ছইটী অভিগদুদ্ধ গাথা। 

তগন্থী ইহার্দেব এই সমস্ত কাণ্ড দেখিলেন। 

[" এই জাতকের নহিভ ঈগ-বর্মিত নেকড়ে বাধ ও ম্যেশীবক্কের হথা তুজনীয়। 
[ মবধান--তখন এই ছাগী ছিল সেই ছাগী , এই ছ্বীগী ছিল দেই দ্বীপী এবং আমি ছিনাঁন যেই তপনবী 1] 

৩৫--ভু 



ভ্জাশ্ভজ্্ 

নব নিপাত। 

৪২৭--ছুপ্রুজীতিক্ |* 

[শান্তা জেতবনে অবস্থিতিকালে এক অবাঁধ্য ভিগ্ষুকে লক্ষ্য করিয়া এই কথ! বলিয়াছিজেন। এই ব্যক্তি এব 
কুলপুত্ত ছিলেন এবং নির্ববাণপ্রদশাসনে প্রত্রঙ্া। গ্রহণ বরিয়াছিদেন। তীহার হিতৈধিগণ _আচার্ধা, উপাঁধ্যা় ও 
সভীর্ঘবর্য_সর্ধদ। ভাহাকে উপদেশ দিতেন, "ভূমি এইভাবে অগ্রসর হইবে, এই ভাবে পশ্চাতে ফিরিবে, এই ভাঁবে 
তাকাইবে, এই ভাবে দুটি অগদারিত করিবে, এই ভাবে হাত গুটাইয়! লইযে, এই ভাবে হস্তে প্রমারিত করিবে, 
এই ভাবে অন্তর্বীদ ও এই ভাবে বহ্িব্বী পরিবে , এই ভাবে গাঁপ্র ধরিবে ; যাহাতে জীবন রক্ষ| হয়। তন্মা 
ভিক্ষা পাইনেই, আব্মপরীক্ষাঁর গরে তাহ! আহার করিবে; ইন্জিয়ের গুপ্রস্বারগুলি সাবধানে রক্ষা করিবে ; ভোঁজনে 
মিভাচার হইবে; সর্বদা সতর্ক থাকিবে £ আগকদিগের এইদ্পে অভার্থন| করিবে, ধীহার! বিহার হইতে চলিয়া 
যাইতেছেন, তাঁহাদের সম্ঘন্ধে এই মকল কর্তব্য পালন করিবে , এই চৌদ্দটা খদ্ধকবত্ত,1 এই আশিটা মহাবত্ত, 
তুমি মদাগৃরূণে এ সমন্ত মম্পাদন করিবে; এই তেরটা ধূতাঙ্গ , এ সমন্ত অবহিতচিত্তে পাঁনন কর! কর্তব্য।” কিন্তু 
পুনঃ গূনঃ এই সমস্ত উপদেশ পাইয়াও তিনি ঝড় অবাধা ও অসহিষু ছিলেন; তিনি বিনীততবে উপদেশ গ্রহণ 
করিতেন নাঃ তিনি বলিতেন, "আমি ত তোমাদিগের কৌন দোষ ধরিতে যাই না, তোমর| কেদ আমায় এরণ 
বল? আঘার ফিসে ভাল, কিমে মন্দ হইবে, তাহ! আমিই বুঝিয়। লইব 1 এই কারণে কাহারও উপদেশ তীহার 
বর্ণে প্রযেণ করিত না 

এই বাতির অবাধাতার কথ! জানিয়! একদিন ভিক্ষর। ধর্মমভায় ভাহীর নিন্দা করিতে লাগিলেন। দেই সময়ে 
শা! দেখানে উপস্থিত হই তাঁহাদের আলোঁচামান বিষয় জানিতে গারিঝেন এবং সেই ভিন্কুকে ডাকাহিয়। 
ভিজাদ। করিলেন, "তাই কি তুমি বড় অবাধ হইয়াছ » ভিক্ষু নিজের দৌষ দ্বীকার করিলে শান্ত! বলিলেন, 
শএবংবিথ নির্বাণগ্রদশীমনে প্রতর্গা। গ্রহণ করিয়াও তুমি কেন ছিতবাকা শুনিতেছ ন!! পূর্বেও তুমি পঙিভদিগের 
কখাযত না| চলিয়| বৈরস্তবাতাঘাঁতে চূ্বিচুর্ণ হইয়াছিলে ।” অনন্তর তিনি সেই অভীত কখা বমিতে লাগিগেন +-] 

পুরাকালে বোধিমনব গৃররকূট পর্বতে গৃযোমিতে জন্মান্তব প্রাপ্ত হইযাছিলেন। তাহার 
পুজের নাম ছিল স্থপজ্র। মহাবল ্থপ্র গৃদিগের বাঁজ| হইয়! বন্ছ সহস্র গৃখমহ বিচরণ করিত। 
সে যাভাপিতার পোঁষণ কবিত ; কিন্তু দেহে অত্যন্ত বল ছিল বলিয়৷ অভি উর্দে উড়িয়া যাইত। 
ইহা জানিয়া একদিন বোধিসত্ব বলিলেন, “বৎস, ইহার বেণী উর্দে উড়িও না।” সে “যে আল্তা' 
বণিয়। উপদেশ গ্রহণ করিল, তথাপি যখন একদিন বৃষ্টি হইতে লাগিন, তখন অনুচবদিগের মহিত 
উড্ভিতে উড়িতে তাহাদিগকে পশ্চাতে ফেলিয়া নির্দিষ্ট সীম! অতিক্রম কিয়া গেল এবং 
'বৈবস্তবাতমুখে পড়িয়া তাহার আঘাতে চূর্ণ বিচুর্ণ হইল। 

এই সৃ্ান্ত বর্ণন করিবার সময়ে শীস্ত! অভিসমুদ্ধ হইয়। নি্ললিখিত গাধাগুলি ঝলিলেন £_ 

“গৃপরকুটোপরি ( যথা যাইবার তরে 
ছু্গঘ একটা মাত্র ছিল পুরাতন 

১ ৯ এই জাতক এবং মুগালোগ-দাতক (৩৮১) প্রায় এক। 
+ বিনম্মপিউকের এক খসে নীম খনক। বত-কর্তব) (৫85) ভিগ্ুদিগেয় স্মঘে আঁগস্বকবতঃ 

আঁবাঁমিকযত্ত, পিগচািফমণ্ত ইডাদি চৌদটা নিয়ম দেখ যায়। দ্বাীতিৎম্বাববত্তেরও উল্লেখ আছে। 



৪২৭--গৃর-জাতুক। ২৭৫ 
টির রিটের তেরা 26785805854 

শুতে জাকীর্ন পথ) * গৃত্রকুলপতি 
জনকজনদী দেবা! করিত যতনে; 

আনিত তাদের তরে প্রত্যহ প্রচুর 
অলগর-মীংম। পিত| শুনিল যখনঃ 
ভেজন্বী তনয় তাঁর দৃঢ় পদ্ষতরে 

অতি উ্ছে উড়ি যায়, দিল উপদেশ £.- 

যখন দেখিবে। বত, ভ| মিতেছে যেন 
উৎগল-পত্রের মত সমাগরা ধরা। 

অধব! সাগর মাঝে চগ্রের মতন, 

উর্ধে আর তার পর করে না| গমন।” 

একদ| বিহগরীজ উড়িল আঁকাচে) 

পিতার আদেশ ভুলি অতি উদ্দে উঠি 
পর্বত কানন কত দেখে অধোদেশে। 
সগরবেঠিত ধর! দেখে তথ| হতে - 

যেমন বলিয়াছিল জন তাঁহীর-- 
ভাসিছে বর্ত,ল ধেন সিল উপর । 

[ফিরিবে মেখান হ'তে, তার উ্ধে আর 
গমন কখন(ও) যেন ন| হধ তোমার 1]--সুগ।কো।প-জীতফ (৩৮১)। 

অভিভ্রমি দেই দ্বেখ, বাহিরে তাহার 
গেন যবে, তীগ্ক বাঁতশিখাঁর আঘাতে 
চ্ণাকৃত হণ দেহ বিহঙ্গরাজের। 
খল বাধ্য বব তাঁর বার্থ হণ এবে। 

অতি উর্ধে উঠেছিগ, সে কারণ আর 
ফিরিতে নারিগ মেই ? বৈর়ন্ত বার 

পথে পড়ি প্রাণ-অত্ত ঘটে বিহঙ্গের। 

জনকের উপদেশ করি অবহেল! 
মরি বিহঙ্গ নিজে, মলাইগ আর 
দা, পুত্র, অনুজীবী যত ছিল তার ।--সৃখীলৌপ-জ।ত (৩৮১) 

ন। শুনি বৃদ্ধের কথা, গর্ব্তরে যাঁর! 

হইবে উন্মাগর্গ|মী, বিনাশ তাঁদের 
জা হোক, কল্য হোঁক, খটিবে নিচ, 
ঘটে যুথ| অতিমীমাচগ় বিহগ্ের। 

[অভএব হে তিক্ো, তুমি সেই গৃ্রের মত হইও না, ধীহর! ভৌসার হিতৈষী, ভাহাদের উপদেশ গাদন 
করিও।* শান্তার নিকটে এই উপদেশ পাই মে ব্যাক্তি অতগের বেশ আজ্ঞাবহ হইযা চলিতে জাখিষেন। 

সহবধান--তধন এই অবাধা ভিক্ষু ছিণ মেই অবাধা গৃধ, এবং মামি ছিগাম তাহার পিতা ।] 

৭ টীকাকীহ যলেন'যে লোকে হুবাদি আহরণের অন্য মিরিগাতরে শু পরোখিত করিয়। ভাতে সু 
বাধিত এবং | রক্ছু ধরিয়! উপরে উঠিত। এই জন্য দেই ছুরারোহ গধটা গরুতে আফা ছিল। 



২৭৬ নব নিপাঁত। 

৪২৮-কৌশান্ত্রীজাভিক্ক ৷ 

[ কতিপর ভিক্ষু কৌশীস্বীর বিহারে কলহ ঘটাইয়ছিলেন। কৌশাস্বীর নিকটবর্তী ঘোঁধিতা- 
বামে অবস্থিতিকালে শীস্ত। তীহাদেব স্বন্ধে এই বখ৷ বলিয্াছিলেন। ইহাব বর্তমান বন্ত 
বিনয়পিটকেব কোপ্কৃথন্ধকে ৪ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে তাহা সংক্ষেপে বলা 
বাইতেছে। মেই সময়ে নাকি ছুইজন ভিক্ষু একই গৃহে বাঁষ কবিতেন। তীহাদেব মধ্যে 
একজন ছিলেন বিনয়ধর এবং একজন ছিলেন কুত্রান্তিক। শেষোক্ত ব্যক্তি এক দিন 
পাযখানায় গিয়া আচমনান্তে যে জল অবশিষ্ট ছিল, তাহা জলেব ঘবে একট! পাত্রে রাখিয়া 
জমিয়াছিলেন। ইহীর পর বিনয়ধর সেখানে গিয়া! এ জল দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং বাহিরে 
আগিয়া হুত্রান্তিককে জিজ্রাা করিয়াছিলেন, "তুমি কি জল রাখিয়া আসিয়াছ ?” সুত্রস্তিক 
বলিলেন, “ই ভাই” “ইহা যে দৌযাবহ, তাহা কি তুমি জাননা ?* পন! ভাই, আমি জানিনা ।% 
"ইহা ভাই প্রকৃতই দোষাবহ।৮ “তাহ! হইলে ইহীর প্রতিক্রিদ্না (প্রাষশ্চিত্ত ) কবিব।” 
“ভবে যদি তুমি ইচ্ছা ন! কবিয়া মনেব ভুলে করিয়া! থাক, তাহা হইলে দৌঁষ হয় নাই।” 
বিনক্ধধরের এই কথার সথত্রত্তিক দোষের কাবণ থাকিলেও দৌয দেখিতে পাঁবিলেন না। কিন্ত 
বিনয়ধর নিজের দিষ্যদিগকে বগিলেন, *্এই সুত্রাত্তিক দোষ কবিয়াও বুঝেন ন! যে, দোষ 
কবিয়াছেন।” তাহাবা হুত্রান্তিকের শিষ্যদিগকে দেখিয়া বলিল, *তোমাদেব উপাধ্যায় দৌষ 
করিরাও স্বীকাব করেন ন| যে, দোষ কবিয়াছেন।* হৃত্রা্তিকেব শিষ্যেবা গ্িয়। তাহাদের 
উপাধ্যায়কে এই কথ! জানাইন। তাঁহাতে ্ুত্রান্তিক বলিলেন, "এই বিনয়ধব পূর্বে বথিয়াছেন 
যে, দৌষ হয় নাই। এখন বলিতেছেন, দৌয হইয়াছে! অতএব ইনি মিথ্যাবাদী” তীহাব 
শিখব! গিয়া বিনয়ধবের শি্যাদিগকে বলিল, "তোমাদের উপাঁধ্ায় মিখ্যাবাদী।৮ এইরূপে 
ছুই পক্ষের মধো কলহ্ বৃদ্ধি হইল। অনস্তব বিনয়ধর সুযোগ পাইয়া, হুতরান্তিক যে নিজের 
দোষ গোপন কবিতেছেন, ইহা দেখাইয়া তীহাকে সঙ্ঘচাত করিলেন ।$ তখন হইতে, বে মক্ষল 
উপামক তাহাদিগকে নানাবিধ গ্রয়োজনীয় দ্রব্য দিত, তাহার! পর্ধন্ত দুই দলে বিভক্ত হইল। 
যে সকল ভিদ্মুণী তাহাদেব উপদেশমত চলিত, যে নকন গৃহদেবতা। গৃহস্থদিগের রক্ষণাবেদণ 
কবিতেন, তীহাদের বন্ধুবান্ধবগণ, এমন কি আকাশস্থ দেবগণ, ব্রঙ্গলোকবাসী দেবগ? এবং 
সমস্ত পৃথগজন পর্যন্ত ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া! কেহ কেহ এ পক্ষ, কেহ কেহ ও পক্ষ 
অবলগ্ন কবিলেন; এই বিবাদের কোলাহল নপত্রঙ্গলোকের সর্বোচ্চ স্তব 8 পর্যন্ত শুনা 

যাইতে লাঁগিল। | 
অনন্তব এক ভিক্ষু তথাগতেব নিকটে গিয়া! এই ঘটন! বিবৃত কবিলেন। ভিক্ষু বিলেন, 

ধাহাবা সঙ্ঘচ্যুতিব পদ্মগাতী, তাহার! বলিতেছেন স্ত্রান্তিককে সঙ্ঘ হইতে তাড়াইয়া দেওয়াই 
ধর্ুস্গত হইয়াছে, কিন্তু ধাহাবা সঙ্ঘবহিষ্কৃত ভিস্ষুব পক্ষাবলম্বী, তাহাদেব মতে বজ্জচ্যুতি 
ধর্মবিরুদ্ধ কাজ হইয়ছে এবং তীহাঁরা এই বিশ্বাস বশতঃ উতক্ষেপকদিগের নিষেধ নল! মানিয়া 
সত্াস্তিকের পৃষ্ঠপোষকতা! কবিতেছেন।” ইহা শুনিয়া ভগবান্ বলিলেন, “হায়, ভিক্ষুতৰ 
ভাগিয়া গেল।” তিনি তাহাদের নিকটে গিয। উৎক্ষেপকদিগকে উৎঙ্গেপণে এবং অপর 

& মহাষগ্গ। ১ (১৩) 

$ বিনয়ার--ধিনি দিনকে বুৎপন। সুতরত্তিক--ধিনি শুত্রপিটকে বুৎগয়। 
£ উকবেপনীয়বন্মং অফানি। উৎক্ষেগণ-মজ্ৰ হইতে বিতাড়ন ( ৫০০০1000509110 ক 
€ এই ভরের দাম “অনিষ্ট হন” 



৪২৮--কৌশহীনাতিক। ২৭৭ 
পপি 

বিডির ইত ৮-2558 টি রত রি 

দূলকে দৌষগোপনে, যে অনর্থ ঘটিতে পাবে তাহ! বুাইলেন এবং তাহার পব ফিরিয়া গেলেন। 

কিন্তু ইহাব পবেও একই স্থানে পোষধকর্দ্ম কবিবাব কালে এবং ভক্তগৃহাদিতেও ইহীব! 
করহ কবিতে লাগিল। তখন তিনি ব্যবস্থা দিলেন বে, ইহাঁবা উভয় সম্তরদায়েই একমনে, 
এক সম্রদায়েব একছরন, তাঁহাব গার্থে অপর সম্প্রদায়ের এক জন, এই ভাবে উপবেখন কবিবে। 

কিন্তু ইহাতেও কোন ফল হইল না, কারণ তিনি শুনিতে গাঁইলেন, বিহারে পূর্বধ মতই 
কলহ চণিতেছে। তখন তিনি আবাব গিয়। বলিলেন, পভিক্ষুগ্গণ, বথেষ্ট হইয়াছেঃ আর 

বিবাদে কাজ নাই।” এই সময়ে কোন মশ্তরদায়ভূক্ত একজন ধর্বাদী, শান্তা আব উত্তাক্ত 
ন! হন এই উদ্দেশ্যে বলিলেন, “তগবান্ ধর্ণস্থামী স্বীয় মন্দিবেই অবস্থান করুন , তিনি যেন 
এমব বাঁপার লইয়া! উদ্বিগ্ন ন/হন, তিনি যে ধর্মের দর্শনলাভি পাইয়াছেন, ভাহাতেই 
শাস্তি ভোগ করুন, আমরাও বিবাদ, বিসংবাদ, কলহ ও কুতর্কদ্বীব। লোকের নিকট স্বন্বগুণেব 
পিচ দি” শান্ত! বলিলেন, দেখ ভিক্ষুগণ, পুবাকালে বাঁবাণসীবাজ ব্রহ্মদত্ত কোশলবাজ 
দীিতিব বাঁজ্য কাঁড়িয়া লইয়াছিলেন এবং তাহার প্রণমংহাঁৰ কবিয়াছিলেন। কিন্তু শেষে বর্ন 
যখন ছদ্মবেশে অবস্থিতি কবিতেছিলেন এবং কোশলবাঁজেব পুর দীর্ঘাযুঃ তীহাব বধের জুযোগ 
গাইন্াও বধ করেন নাই, তখন হইতে হাব! পবম্পবেব বন্ধু হইক্াছিলেন।০ দণধর ও 
অসিধব রাঁজাদিগেব মধ্যে যখন এইরূপ ক্ষান্তি ও দয়! দেখা যায়, তখন এতাদৃশ সুব্যাখ্যাত ও 
বিনযমন্পনন ধর্শে প্রব্রজা। গ্রহণ করিয়! তোমাদেবও কর্তব্য যে, তোমবা! ক্ষাস্তিণীল ও দয়াশীল 
হইয়া দব ্ব গণের পৰিচয় দেও।” এই বপ উপদেশ দিয়! শীস্তা তৃতীয় বারও তাহীদিগকে 
বিবাদ করিতে নিষেধ করিলেন) কিন্তু যখন দেখিলেন কেহই কলহ্ হইতে বিবত হইল না, 
তখন ভাবিলেন, 'এই অন্ত ব্যক্তিরা যেন তূতাবিষ্ট হইয়াছে; কিছুতেই ইহাদিগকে প্রবুদ্ধ কৰা 
যাইবেনা ।* তিনি চণিয়! গেলেন; পরদিন ভিক্ষা হইতে ফিবিয়। কিরণ গন্ধ কুটীবে 
বিশ্রামপূর্বক মেখানে শয্যাসনাদি যথাস্থানে রাখিলেন এবং নিজেব পাত্রচীবর গ্রহণ কবিয়া! 

ঈ দাখিতিকোসল জাতক (৩৭১)। 

মঙ্ঘমধ্যে আকাশে আসীন হইয়া এই গাথাগুলি বলিলেন £-- 

মজে ঘদি ঘটে তেন, কে ভাঁগিল বলি মহা কৌঁনাহল করে চৌদিকে সফল(ই )। 
নকমেই ভাবে আমি বিজ্ঞ অতিশয় , অনোর যে মৃত, ভাঁহা গ্রাহথ কভু নয়। 

অনরর্ণমুখে নিজ বিজ্ঞতা বাঁথানে, যাকা ভিন্ন অনা তাঁরা কিছু নাহি জানে, 
যাহ ইচ্ছা! বলে মুখে, পারেনা বুঝিতে কে দিল কুবুদ্ধি সত্য ভগ্ন করিতে । 

এ দিয়াছে গাঁতি, ও যে প্রহার করিল, এ করিল পরাভূত, ও যে ঠকাইল, 
হয়ে এতাঁব সদা করিলে পোষণ বৈরনির্ধাতন স্পৃহা যাঁয় না কথন।" 

এ দিয়/ছে গালি, ও যে গ্রহার করিল, এ করিল গরাভুত। ও যে ঠহাই। 

হাদয়ে এভ।ব যেই ন। করে পেষণ, বৈর্ভাবে ক্রিষ্ট দেই হয় না কখন। 
শক্রতায় নাহি হয় শত্রুর দূমন , মৈত্রীলে শক্রু্গয়, -ধর্দা সনাতন 

দেখিয়াছি এ লগতে হেন কত জন, মংযত রাখিতে লারে নি নিজ সন। 
বুদ্ধিমান আগনারে রি সুসংযত কলহের উপশঙগে খাবেন নিরত। 

যুদ্ধে ক্ষতাবঙ্ষতার়, শন্্রগাণহর , শত্রর গবাখধন হরণে তৎগর, 
অয়াভির রাঁজা যার! করে উৎমাদন, পবঘপ্রকৃতি হেন রাজ দুইজন 

ভুজিল শত্রুতা যদি, নয কি কারণ গরল্গয় তোমাদের হবেন! দেদন? 



২৭৮ নব নিপাঁত। 

ুদ্ধিমদ্, ধীরমতি, আচরণ, যার মর্বংশে অনুরূপ বুঝিবে তোমা- 
মিলিলে এমন বনু হয়ে হষ্টমন ংঘর্সে ভাহার কর জীবন বাপন। 
দ্গুণে এর তুমি জানিবে নিণ্য়। অগনীত হবে তব গর্কাবিধ ভর়। 

হেন বন্ধু ভাথাদোষে নাহি যদি পাও, একাকী অরণ্য তবে চলি ভুমি যাও, 
বিষয়বাদনাহীন রাজা যে প্রকার ষাঁয় চলি ত্যগ করি রাঁজয আগনার। 
থাক গিয়া, থাকে যথা যু পরিহরি গহন কানন মাঝে একচর করী। 

বয়ঞ্চ একাকী থাকা মানি শ্রেযন্বর। মুর্খ যেন কভু নাহি হয় সহচর। 
একচর পাপে লিপ্ত হয় না কখন; থাকে দি বনে নাত যেমন। 

কিন্তু এরূপ বণিয়াও শীস্তা তাহাদেব মধ্যে মেলন ঘটাইতে গাঁবিলেন না। ইহাতে বিরক্ত 
হইয়। তিনি বালকলোগকাব গ্রামে * গমন করিলেন এবং স্থবিব ভূগুর নিকট একাকী 
থাবাব গুণ ব্যাথা] কবিলেন। অতঃপব তিনি তিন জন কুলপুলেব বাসস্থানে গিয়া৷ তাহার্দিগকে 
একতাব গুণ শুনাইলেন, মেখান হইতে পাবিলেধ্যক বনে গিয়৷ তিন মাম অতিবাহিত 
কবিলেন এবং কৌশাম্বীতে ন! ফিবিয়া শ্রীবন্তীতেই চলিয়া গেলেন। কৌশাম্ীব উপাূকেরা 
সমবেত হইয়া বলিতে লাগিল, “কৌপাম্বীব এই পুক্নীয্ন ভিক্ষুবা আমাদের বড় অনিষ্ট 
কবিয়াছেন) ইহাবাই ভগবান্কে উত্যক্ত কবিয়া তাড়াইয়াছেন।? অতএব আমরা আর 
ইহাদিগকে অভিবাদনারি করিব ন|) ইহারা দ্বারে উপস্থিত হইলেও ভিক্ষা। দিব না) কাজেই 
ইহারা হয় এস্থান হইতে চলিয়। যাইবেন, নয় পুনর্বাৰ গৃহস্থ হইবেন, নয় ভগবানের তুষ্টিসাধন 
করিবেন।” ইহা স্থির কবিয়া৷ তাহাব। তদন্ুবূপ কার্ধ্য কবিল। তিক্ষুরা এইরূগে দগ্স্ত 
হই আবন্তীতে গমন কবিলেন এবং ভগবানেব তুষ্টিলাধনপূর্বাক ক্ষমাপ্রাপ্ত হইলেন। 

[সমবধান--তথন মহারাজ ওুদ্ধেএদন ছিলেন দীধিতিকোসল মহাঁমায়! ছিলেন তাহার মহিষী এবং আমি 
ছিলাম দীর্ঘাধুঃ কমর ] 

৪২৯- মহাশুক্ক-জাতিক্। 

[শাস্ত। জেতবনে অবস্থিতিকালে জনৈক ভিক্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়ছিলেন। শুন] যায়, এই বাজি 
শান্তার নিকট হইতে কর্স্থান গ্রহণপুব্বক কোশলজনপদের কোন প্রত্যন্ত গ্রামের সন্গিছিত মরণো খাস 
করিয়াছিলেন। গ্রামবামীর! তাহার জন্য, সনুষে। সচরাচর ঘাতায়ত করে এমন স্থানে দিযাধাগন ও রাজিধ!গনের 

জন্ত পৃথক্ পৃথক্ প্রকোষ্টদুক্ত এক বামগৃহ শির্দাণ করিয়ছিল এবং অতি বসছে তাহার দেবা করিত। কিন্ত 
ভাহার বর্ধাবামের একমাস মাত্র অতীত হইতে না হইতেই গ্রামধানি পুড়িগ গেল? লেকে শমোর বী্গ গর্ত 
রঙ্গ! করিতে পারিঘ না? কাজেই তাহারা এ ভিঙ্গুকে অ।র পূর্বের মত সুস্বাদ তোজ] দিতে পারিল না। শ্নন্দর 

বামস্থান পাইয়াও তিনি হুন্বাদ ভে।জোর অভাবে কষ্ট বোধ করিতে হাখিলেন এবং সেইজস্ত মার্গ ও ফল কিছুই 
নত করিতে গারিলেন না। অনন্তর, তিনম।স অতীত হইলে তিনি শান্তীকে প্রথম ফরিখার জন্য জেঁতবনে 
গেলেন। শান্ত! তাহাকে আদর কবিয়। জিদ্রাসিলেন, “পিওগাতে কষ্ট বোধ করিলেও, বামস্থানটা ভাল মনে 
করিয়াছিলে ত?" তখন ভিক্ষু তাহাকে মমন্তর বৃত্তান্ত বলিলেন। ভিচ্ষুর বামস্থানটা ভাল, ইহা শুনিয়া শা! 
বলিলেন, "দেখ ভিক্ষু, ঝাসগৃছটা ভাল হইলে শ্রমণদিগের লোভনংবরণ করিয়। চল! কর্তবা , তাহারা যে ভোঙ্য 
গাইবেন, তাহাই খাইবেন এবং সন্তষ্টচিত্তে শ্রামণ্যধর্শ পালন করিবেন। প্রাচীন গণিতের! তিরধযগৃঘোনিতে 

জস্ানথর প্রাণ হইয়া, নিজের বাসবৃক্ষ বখন শুক হইয়া গিয়াছিল তখন তাহার চরর্াতর খাইয়া, লোমুপত| পরিহার- 
পূর্বক সঃষ্টচিতে মিত্রধর্ম রক্ষা! করিয়াছিলেদ , অনাত্র গমন করেন নাই! তবে তুমি কেন পিওপাত অপর্াপ্ 

গ' যেখ্রামে বালক নামে একব্যক্ি লবণ গ্রস্ত করিত। 



৪২৯--মহাণ্তক-জাতক। ২৪ 
টি রিলিস টি ভি 
ও বিষাদ হইরাছে বলিয়া এমন আরামের স্থান ত্যাগ করিবে?” অনন্তর উদ্ত ভিঙ্ুর অনুরোধে তিনি সেই 
অতীত বখা জারত্ক করিলেন £-- 1 

পুরাকানে হিমালয় গৃর্নাতীবে কোন উড়,ঘরবনে'বহু শতসহজ গুকপদ্ধী বাদ করিত। 
দেখানে এক শুকবাঁজ যে বৃক্ষে বাস কবিতেন, তাহার ফল ফুরাইয়া গেলেও, অগুব, পত্র, 
বল « প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট থাকিত, তাহাই খাইতেন এবং গঙ্গাব জপ পান কবিয়া জীবন 
ধারণ কবিতেন। তিনি অতি নিঃম্পৃহভাবে ও' মন্ত্টচিত্তে এ বুক্ষেই বাদ কবিতেন, অস্থাত্ 
যাইতেন না। তীহাব নিঃম্ৃহত্ব ও মন্ত্টভাববর্শতঃ শক্রের আন কম্পিত হইল। ক্র 
ইহাব কাবণ চিত্ত করিয়া তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন এবং তাঁহাকে পরীক্ষা কবিবার,জন্ত 
নিজেব অন্ুভাববনে এ বৃদ্ষটাকে সম্পূর্ণরূপে গু কবিনেন। তখন উহা বহুঘিদ্রযক্ত একটা 
কাওযাত্রে পর্যযবদিত হইল? উহাৰ সর্ধাঙ্গ বাঁতাহত হইতে লাগিল এবং ছিদ্রগুলি হইতে 
কাঁঠূ্ণ বাহিব হইতে লাগিল। গুকবাজ সেই চূর্ণ খাইয়াই গন্নাজল পাঁন কবিতে লাগিলেন) 
তন্ত্র গেলেন না, বাতাতপে জক্ষেপ কবিলেন না) সেই উড.ম্বব কাণ্ডের উপরেই বসিয়া 
রহিণেন। তাহার একান্ত নিঃমপৃহত্ব দেখিয়া! শত্রু স্থির কবিলেন, “ইহাদ্াব! মিত্রধর্শেব গুণ 
্যাথ্যা করাইয়া! বর দিব এবং উড.ধবকে অমৃতফলে পবিণত কবিয়া৷ আমিব। তিনি এক 
হংসবানের বেশ ধরিলেন এবং স্থজাকে 1 অস্থ্বকন্ার বেশে অগ্রে অগ্রে বাখিয়! সেই উড ্বব 
বঙ্গের অনতিদূরে আর একটা বৃক্ষেব শাখার উপবেশন পুর্ধক গুকবাজেব মহিত আলাপনার্থ 
গ্রথম গাথা বলিনেন ৫ ্ 

বৃক্ষে যদি থাকে ফল, বিহনগমগণ আমি করে ফলাহারে দ্ধ! নিঝারণ। 
ক্দীণ কিংবা ফরহীন তক যবে হয়। তানিয়া তাহাবে তাঁর| লানাদিকে যায। 

অতঃপর গুককে সেই বৃক্ষ ত্যাগ কবাইবাঁ জগ্ঠ শত্রু আবার বলিলেন ৫ 

হে ঝোহিততুও। তুমি যাও ত্বর। করি অনান্র চরিতে? বি শুষ্ধ তব'গরি 
কি ধ্যানে হযেছ নদী, হে হরিদ্বরণ৭$ শুদ্ধ তক তালি কেন ল|কর গমন? 

গুকবাজ্দ বলিলেন, "গুন হংদ, আমি কৃতজ্ঞতা কাহাঁকে বলে, তাহা জানি। সেই জগ্থ 
এই বৃদকে পরিত্যাগ কবি না । 

থাকে যদি গরষ্পর বন্ুতবন্ধন, সাধুজনোচিত ধর্ম করি শরণ, 
হুখে, ছুঃখে, অভ্যাদয়ে, ভাগাবিপর্যাযে, পারে ন| তাজিতে। হস, মিত্রে মিত্র হ'য়ে। 
জীবনে গরণে তাঁর। এক সগ্গে রয় কিছুতেই তাহাদের বিচ্ছেদ ন| হয়। 

আমিও মিত্রতী-ধর্ম পালনে তৎপর ॥  আতি মৌর, সখ! মের এই তকবর। 
হইয়াছে শুদ্ধ, তাই তুচ্ছ প্রাণ তরে পারিনি ছাড়িতে আমি এখন ইহারে? 
ছাড়িলে ধর্দের হাঁনি ঘটিবে নিশ্চয়, এ লহে মিত্রের ধর্ম, শুন মহাঁশয়। 

সি 

* মুতে 'ভচো বা! পণটিজ1 বা' এইরূপ দেখ! যাঁয়। পপটিক| বা পর্গটিক! বোধ হয় বলেরই নামান্তর 
রাতকে [৪$+ ) 'গর্ণটকা' আছে, কিন্ত ত্বকের উল্লেখ নাই'। 

॥ লঙ্রের গড়ী। 

£ মূলে 'বমন্থদন্িত' এই পদ আছে। টীকাকার ধলেন *ব্ত্তকালে বনমণ্ডে! সকগণদস।হিষ্রবিয় 
শীমোতাযো হোতি তেন তং ব্মস্তমনিত' তি আলপতি ।" 



২৮০ নব নিপাঁত। 
ক ০ কান হানার, 

গুকের কথ শুনিয়া শক্র সন্ষ্ট হইলেন এবং তাঁহাকে বৰ দিতে অভিলাধী হইয়া ছুইটা 
গাথা বলিলেন £-- ক 

মধ্য, মৈত্রী, বন্ধুত্ব, এ সকলি তোমার খে।গ্য অতি পাইতে সহস্র নাধুকার। 
/ এইবপ ধর্দু যদি করহ গালন, বিজ্ঞের নিকটে হবে প্রশংমভাজন। 

বর দান তোমায় করিব সে কারণে , মাগ বর, বিহ্রম। যাছা ইচ্ছ! মনে । 

গুকঝ|জ বব গ্রার্থনা কবিবাঁব কালে সপ্ধম গাথা বলিলেন : - 

দিবে যদি, হংস, মোরে বর অভীগ্সিত। হউক এ তবধর আঁধার জীবিত। 
শাখাগলপবের শোভ। করিয়। ধাবণ হউক সতেজ, পূর্বে আছিল 'যগন। 
ফনুক ইহাতে বহু কুমুধুর ফল, বাচুক খাইয়। ভাহ! বিহ্গ সফল । 

এক্স বর দিবার মমষে অষ্টম গাথ। বলিলেন ?--. 

- দেখ, দৌমা, প্রিয় তব এই উস. এখনি হইবে, ছিল যেমন হুন্দর। 
তেনে উঠবে বাঁডি, কনিবে ধারণ শাধাগল্পবের শৌভ। গুর্ধেরমতন। 
দিবে হুসধুর ঘল, প্রিয় বামস্থান হইবে ডোমার এই, করিল বিধান। 

ইহা বলিয়া শক্ত ছচ্বেশ ত্যাগ কবিলেন এবং নিজেব ও সুঙ্জীতার দৈবশক্ষি প্রদর্পন- 
পূর্বক গরদ্ধা হইতে এক অঞ্জলি জল লইয়! উড়স্বব বৃক্ষটাব উপর ছিটাইয়৷ দিলেন। বৃক্ষটা 
তৎক্ষণাৎ শাখাগ্রশাখাসম্পন্ন হইয়া বাড়িয়। উঠিল এবং মধুব ফল ধাবণ পূর্বক তরুলতাহীন 
মণিপর্বতের স্থায় বিবাঁজ করিতে লাগিল! তাহ! দেখিয়া গুকবাজ গবমগ্রীতি লাত কবিবেন 
এবং শক্রেব স্তুতি করিতে করিতে নবম গাথা বণিনেন £-- 

হও, শন, সুখী তুমি, জাতির তোমার. সকলেই সুখ ভোগ ককন অগ।র, 
করিতেছি আমি যথা, হেরি উড়বে অবদতণাধ, হুমধুর-ফল-ভারে। / 

উজ ব্যাগার ভালরূণে বুঝা ইবার জন্য অবশেষে এই অভিমনুদ্ধ গাঁথ। যোগ কর! আবশ্যক :-- 

গুকে করি বর দান, ফণবান্ করি উড়,ম্বরে 

ভার্ধযামহ গেল! চলি দেবরাজ অধরনগরে। 

চু মহীভারডেও (অনুশাসন পর্ব, ৎম অধ্যায় ) কৃতজ্ঞ শুকের সম্বন্ধে এইরূপ একটা আখ্যায়িক! আছে। 

[ এই ধর্ম দেখনের পরে শান্ত! বলিছেন। “দেখ ভিক্ষু, থুরাণ পণ্ডিতের! তিখীগযৌনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াও 
কেমন দিলে ছিলেন? তুমি কেন এবংবিধ শীসনে প্রবিষ্ট হইয়াও লোভগরবশ হইবে। তুমি গিয়া দেখানেই 
যাস কর।” অভঃপর তিনি ভীহাকে বর্দস্থান যুঝাইয়। দ্িঘেন। ভিগগু দেখানে ফিরিয়! গেলেন এবং বিদরশন| 
লাঁড করিয়। অরথনব প্রাপ্ত হইযেন। 

সমধধান-.তখন অনিক ছিলেন শক্ত এবং আমি ছিলীস মেই গুকরাজ। ] 
॥ 

৪৩০- এুলশুক-জাতক্। 

[শাণ্ জেতবনে অবস্থিতিকাবে বেরগকথের * সন্ঘক্ষে এই কথ! বলিগ্াছিলেন। শীঘ্ত। বেরঞ্র! থামে 

্মাবান করিয়া! যাকালে আবসতীতে ত্যাগ হইয়ে তিগুরা ধর্ম মতা বলাবলি করিতে লাগিলেন,”দেখ তাই, 
ুধাগত গৃতিযকুলে ভোগবিলাসের মধ্যে লালিত গলিত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ হইয়াও গাঁহার দেহ সবুমার 
নিিডিউিটিটিিটি ডিস

িসি
 

*. বিলপিটক--গার (১) ১--৪। 
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রহিগছে। তিনি নাতিশয় খঘিসম্পন্ন; তখাপি বেরপার ত্রাঙ্গণ কর্তৃক নিমস্ত্রিত হইয়া ভাঁহার সে যখন 
তিন যাপন বরিলেমঃ তখন মারের চত্রাস্তে এ শরাঙ্গণের নিকট একদিনও ভিগ্গা ল! গ|ইয়া সর্বাবিধ লোত 
গরিহীরূর্বক এই দীর্ঘকান কেবন অল্পমাত্র জলমিশ্রিত নুলচূর্ণ আহার করিয়। অতিবাহিভ করিলেন, 
গন্তত্র গমন করিলেন ন|। অহো|! তথাগতদিগ্ধেন কি অতুভ নিঃস্পৃহতাঃ কি সাসহষ্টভাব |” এই সময়ে শান্ত 
মেখানে উপস্থিত হই ভাহাদের আলোঢামান বিষয় জাদিতে পরিলেন এবং বলিলেন,“তথ।গত যে এখন নির্দেি 
ইহা আশ্ষর্যোর বিষয লৃহেঃ পূর্বে তির্ধাগ্যোনিতে জম্মিরাও তিথি পোভ পরিহার করিয়াছিলেন।” অনস্তর 
তিনি মেই জতীভ কথ1 আরও করিধেন। অতীত বন্ত পূর্ববর্তী জাতকে যেনন প্রদূত হইয়াছে, টং 
দেইভাবে সবিত্নন বলিতে হইবে। ] 

শণ্ডিত হরিৎপঞে, বহু ফণবন্ আছে বৃক্ষ শত এত হেধ! বিগ্বমাঁন। 

তবে কেন, বল, শুক, তুমি হে নিষত রহিয়াছ এই শু জমে অভিরত 1” 

প্থাইয়াছি ফল এর অনেক বতমর; ফলহীন খনপি এখন তবধর। 
তথাগি দে উপকার করিরা "মরণ ভালবামি এরে অ।মি পুর্ধের দতন।* 

শশুক্ধ, ফলপভ্হীন এ বৃক্ষ এখল ; 

রোধিতে বাধুর বেগ সাধা নাই এর / 
তাই ছাঁড়ি গেছে চলি বিহঙ্গমূ্ণ , 
হয়েছে ইহাতে বদ কি দোষ ভাদের ?* 

“কলের আশীয় তার সেবিল ইহারে । ফলাভাবে ছাড়ি চলি গেল বৃষ্ষান্তরে। 
্বার্থপরায়ণ তারা, অকৃতজ্ঞ অতি, মিত্রধর্মবিবজিত। আস্মগক্ষপাঁতী।” 

“মধা, দৈরী, বন্ধু, এ সকলি তোমার যোগা অভি গাইতে মহত সাধুকার। 
এইরূপ ধর্দী ঘি করহ গান), বিভের নিকটে হবে প্রঙ্গংসাভাক্গন। 

বরদান তোমায় করিব সেকারণে; মাগ ব্। বিহঙ্গম। যাহ! লয় মনে।” 

প্ড়ুজিব অপূর্ব সুখ আমি অনিবাঁর, দরিদ্র গাইলে নিধি ভূগ্লে বে প্রকার) 
বদি এই বৃক্ষ পুনঃ হই| জীবিত শাখার, গল্পে, ফলে হয় বিভুধিত।* 

গুনিয়। শ্রকের বাঁক দেবেন্ত্র তখন অমৃত আনিকা বৃক্ষে করিম! মেচন। 
উদ্পত হইল শাখা, কিশময়দল , বিভরিন পুনঃ তক ছায়। স্ুশীতগ। 

"হও। শঙ, হুখী তুমি ; জাতির! তোমার মকলেই হুখভোগ করুক অপার, 
করিলাম আমি বথা, হেরি উড়,যরে অবন্তশাখ সুমধুর ফল-ভারে।* 

শফে করি বরদন, ফলবান্ করি উডদ্বরে 
ভাধ/ামহ গেল। চলি দেবার অমর নগরে। 

[উত্তর প্রতাত্তরগুলি পূর্ববর্তী তকে যেবপ দেওয়া হইয়াছে, মেইবপ বুঝিতে ছইষে। অষ্টগ ও দশম 
শাখা অভিমদুষ্ক গাধা। ] 

ধমধধানস-তখন অনিবদ্ধ ছিলেন এক এবং আমি ছিলাম সেই গুকরাগ।] 

০১০ সত 
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[শাস্ত। জেতবদে অবস্থিতিকালে জনৈক উৎকষ্ঠিত ভিচ্ষুর সম্বন্ধে এই কথা বলিয়াছিলেদ। এই বাকি 
এক শরলস্থত! রমণীকে দেখিয়। এমন উন্ননা হইয়াছিলেন যে, শরীরের প্রতি তীহার কোন যত ছিল লা। তিনি 
'দধ, বোঁম ও কেশ কাটিতেন ব| ছ"টিতেন না; তিনি গ্রব্রজা| ত্যাগ করিতে উদ্ধত হইযাঁছিলেন। তীহা'র আঁগর্য 
ও উপাধায়গণ একদিন ডাহাঁকে জৌর করিয়া শান্তার নিকট লইয়। (গলে, শীস্তা! জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কি মতাই 

উৎকষ্িত হ্ইয়।ছ ১৮ তিনি উত্তর দিলেন, "হ| ভস্ত 1” “কারণ কি?” “এক অলম্ৃতা রমণীকে দেখিয়| 
মোহিত হইয়াছি।” “দেখ, কাম গুণবিধ্বংমক। ইহাতে হুখ নাই। ইহার জন্য লোকে লর়কে গমন করে। 
একপ অনিষ্টকর রিপু তোমাকে কেন কষ্ট না! দিবে? যে বাযুহ্মেককে আঘাত করে, শুষ্বগল্র সম্মুখে গড়িনে 

তাহাকে লজ্জিত হইতে হয় ন|। যীহার। পূর্প্রজ্ঞার পথে বিচরণ করিতেন, পঞ্চ অভিজ্ঞ! ও অষ্ট সমাপনি লাভ 
করিয়াছিলেন, এমন শুদ্ধাচার মহাপুরুষেরাও কাঁমবশে চিতহ্বর্] ক্ষ! করিতে অসমর্থ হইয়া ধানবল হারাইয়া, 
ছিলেন ।* অনন্তর তিদি নেই অতীত কথা আরম্ত করিজেন ঃ-] 

পুবাঁকাঁলে বাঁঝাণমীরাজ ব্রহ্মদত্েব সময়ে বোধিসত্ব কোন নিগমগ্রীমে অশীতিকোটি 
বিত্তসম্পন্ন এক ত্রাঙ্মণকুলে জন্মাস্তর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তীহাব দেহেব হেষবর্ণ দেখিয়া 
হরিত্বক্ এই নাঁম বাথ! হইগ্াছিল। & তিনি বয়ঃপ্রার্তির পৰ তক্ষশিলায় গিয়া বিস্তাশিক্ষা 
কবিলেন এবং তদনস্তব গীর্স্্য আশ্রমে গ্রবেশ কবিলেন। তাহার মাতাঁপিতার মৃত্যু হইণে 
তিনি সঞ্চিত খন অবলোকন করিবার সময় ভাবিলেন, 'ধন ত দেখা যাইতেছে? কিন্তু ধাহার| 
ধন উৎপাদন করিয়াছিলেন, তাহারা কোথায়? আমিও তাহাদেৰ সার মৃত্যুর মুখে চূর্ণ বিছুর্ণ 
হইব।, এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হইয়া মহাদানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং 
ধন শেষ হইলে হিমানয়ে গম গ্রত্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। সেখানে মণ্তম দিবসেই তিনি ভিজা 
ও সমাপত্তিসমূহ প্রাপ্ত হইলেন। 

হিমাঁলযে দীর্ঘকাল বন্ঠ ফলমুলে জীবন ধাবণ কবিয়া বোধিসত্ব লবণ ও আলবনার্থ পর্বত 
হইভে অব্তবণ কবিলেন এবং ক্রমে বারাপমীতে উপনীত হইঞ়া তত্রত্য রাজোগ্ভানে বাত্রিযাপন 
করিধেন। পবদিন ভিঙ্ষাচধ্যার জন্ত নগরে গ্রবেশ কবিয়! তিনি বাজঘাবে উপস্থিত হইলেন। 
তাহাকে দেখিতে পাইয়া রাজা প্রসন্ন হইলেন) তাঁহাকে আহ্বান করিয়া শ্বেতচ্ছত্রশীভিত 
বাজপর্যাঙ্কে বমাইলেন, নানাবিধ উৎবষটরমঘুক্ত দ্রব্য ভোজন কবাইলেন এবং তীহাব অনুমোদন 
শুনিয়া আবও প্রীত হইয়! দিজ্ঞামিলেন, "ভদন্ত, আপনি কোথায় গমন কবিবেন?* “মহারাজ ! 
আমি বর্ষাবাসের জন্ত একটা! স্থান অনুসন্ধান কবিতেছি।” “বেশ, গ্রভূ* এই বলিয়া বাজা 
গ্রাতরাশান্তে তাহাকে লইয়! উদ্ধানে গেলেন, সেখানে তীহাব দিবাবাস ও বাত্তিবাসের স্থান নির্দি 
কবিয়া দিলেন এবং উদ্ভানপাঁলককে তাহার পরিচর্ধ্যায় নিষুক্ত কিয়! গ্রণিপাতপুর্ববক প্রাসাদে 
ফিরিলেন। মহাঁসত্ব অওঃপর প্রত্যহ বরাঁজভবনে ভোজন কবিতে লাগিলেন। এইরূপে দ্বাদশ 
বসব অতিবাহিত হইল। 

অনভ্তর রাজোর প্রত্যন্ত গ্রদেশে বিদ্রোহ ঘটিল। বাজ! বিদ্রোহদমনের জন্ত যাত্রা করিবার 
কালে মহাসত্বকে মহিষীব তত্বাবধানে রাখিলেন--বলিয়! গেলেন, "সাবধান, এই ষহাত্মা আমার 

* হরি ধা হরিৎ শন্মে সবুজ ও গীত উভয় বর্ণই বুঝায়। ' হরি' শব্দের একটা অর্থ হুবর্ণ। 
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ুধাক্ষে্র) ইহাব সেবাণুশধার যেন কোন ক্রটি ন| হয়” তখন হইতে মহিবী শ্বহস্তে 
মহাঁসন্বকে ভোজ্য পবিবেধণ কবিতে লাগিলেন! 

| একদিন যহিধী ভোজ্য প্রস্তত কবিষ্না, মহাসত্বেব আনিতে বিল হইতেছে দেখিয়া 
গৃদ্ধোদকে গ্রীন কবিলেন, এবং কোমল ও পবিষ্কৃত বন্ত্র গবিধানপূর্ববক বাতায়ন উদ্ঘাটন 
কবিগ্। ও একখান! নাতিবুছৎ খরায় শুইয়া বাঁধুসেবন কবিতে লাগিলেন। কিম্বৎকাল পবে 
বোধিসত্ব ভিঙ্ষাগান্রহস্তে আকাশপথে আগমন করিয়া সেই বাতায়নেব নিকটে উপস্থিত 

হইলেন। তীহাঁব অন্তর্ধাস ও বহি্ব।স দেহেব উপব অতি সুন্ববভাঁবে বিনান্ত ছিল। মহিষী 
তাহার বন্ধলচীববেব শব শুনিয়া সমন্্রমে শয্যাত্যাগ কবিলেন) কিন্তু ইহাতে তাহার 

গরিহিত বন্ত্র খুলিয়া গেল। তখন এক অমাঁধাবণ পদার্থ মহাসত্বেব দৃষ্টিপথে পতিত হইল। 
যে কামভাব পতমহস্্রকোটি বর্ষকাঁল তাহার হৃদয়মধ্যে নিহিত ছিল, কবগুকে শালিত সর্পের 
্তায় এখন তাহা মস্তক উত্তোলন করিয়া তীহাব ধ্যানবন অপনীত কবিল। তিনি চিত্তের 
স্র্ারক্ষায় অদমর্থ হইলেন এবং অগ্রসর হইয়া মহিধীর হস্ত ধারণ কবিলেন। তীহাঁব! 
উভয়েই চতুর্দিকে পর্ণ ফেলিয়! দিলেন ; মহাসত্ব মহ্ষীর সহিত লোকধামেবনানত্তর আহার 
করিলেন, উদ্ভানে ফিবিলেন এবং তদব্ধি প্রত্যহ রূপ পাঁপানু্ঠান করিতে লাগিলেন। তিনি 
যে মহ্ষীর সহিত অবৈধ গ্রণয়ে আঁসক্ত হইযাছেন, একথ| ক্রমে সকল নগরবামীরই 
কর্ণগোচব হইল। 

অমাত্যেরা! প্র পাঠাইয়! রাজাকে হারিত তাগসের কুকার্যের কথ! জানাইগেন। রাজ! 
ইহা বিশ্বাস করিলেন না) তিনি ভাবিলেন, “আমাৰ মন তাঙ্গাইবার জন্যই ইহারা এনপ 
বলিতেছে।ঃ অনস্তব বিদ্রোহ দমন কিয়! তিনি প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং নগর প্রবক্ষিণ- 
পূর্বক মহ্ষীর নিকটে গিয়! জিজ্ঞ/সিলেন, “তোমার সহিভ হারিত তাপম লোকধম্ম সেবা 
করেন, একথা সত্য কি?” মহিষী স্বীকাঁব করিলেন, কিন্তু রাজ! তাহাকেও বিশ্বা করিলেন 
না) তিনি স্থির করিগেন, স্বয়ং তাঁপদকেই একথা! জিজ্ঞ/সা করা যাউক। এই উদ্দেশ্যে 
উদ্যানে গিগ্প। তিনি তাঁপসকে প্রণাম কবিলেন এবং একান্তে উপবিষ্ট হইয়| নিয়লিখিত প্রথম 
গাধার ব্যাগার কি দিজাঁদা কবিলেন ;-- 

গুনিলম দ্বিজবর,। কামের সেবায় তুমি রত? 
মিখা কি এ জনরব? পূর্বাবৎ আঁছ শুন্ধত্রত? 

বোঁধিসূ ভাবিলেন, 'যদি বলি থে কামসেবা কবি নাই, বাজ! তাহাই বিশ্বাম কবিবেন , 
কিন্ত ইহলোকে সত্যই প্রধান প্রতিষ্ঠ।$ যে সত্য পরিহাঁৰ কবে, সে কখনও বোধিদ্রম-তলে 
পূর্ণ প্রজ্ঞা লাভ করিতে পারে না, [ বোধিলতেরো! সময়বিশেষে গ্রাণাতিপাত, আদত্াদান, 
কামে মিথ্যাচার, সুবাপান প্রভৃতি পাপ কৰিতে গাবেন, কিন্তু যাহাতে লোকে প্রতারিত হইয়া 
অপ্ররুতকে প্রকৃত মনে কবে, এমন মিথা| কথা কখনও বলেন না] অতএব মহাঁসব দ্বিতীয় 
গাথায় মতাই বলিলেন £-- 

নব মতা, নৃণবর, যাহ। তুমি করেছ আবণ, 
নোহে অন্ধ হয়ে মোর গটিরাছে কুমার্গে গতন। 

: ইহা শুনিয়া রাজা তৃতীয় গাথ। বলিলেন £__ 
বিহুদ্ধা, নিপুণ! প্রজা, লভিলেই বল কিবা ফল 
যদি তাহা কিছুমাত্র রোধিতে ম| পায় কাম? 



২৮৪ নব নিগত। , 

তখন কাধের গাব বুঝাইবার জন্য ছারিত চতুর্থ গাথা বঘিলেন £_. 
রাগ, দ্বেষ, মোহ, মদ, এই চারি বলবান্ অতিঃ 
প্রজ্ঞার নাহিক শক্তি করে রৌধ ইছাদের গুতি। 

ইহা শুনিয়া রাজা পঞ্চম গাথা বগিলেন £-. 
ছঈীলযান্, অরহন্, শুদ্ধাচার, মেধাবী, পঙিত ঃ 
ভদ্ধাব ভাজন । ভাই আমাদের দিকটে হারিভ। 

তখন হারিভ ঘৃষ্ঠ গাথা বলিলেন £_- 

রি প্রীতিকর কামভাব, শক ইহা, অতীব ভীষণ, 
ধার্পিক, মেধাবী খধি, ভীরও ইহা! ঘটায় গতন। 

রাষা ভাহাকে পাপচিস্তা পরিহারে উৎমাহ দিবার জন্য সপ্তম গাথা বলিলেন +-- 

শরীর রিপু এই; করে ইহা নাশ সব গণ, 
ভাজ এরে, হও নখী, সকলের শরন্ধা পারে পুনঃ। 

তখন মহাসত্ব চিত্বস্থৈ্য পুনঃগ্রাপ্ত হইলেন এবং কাম যে ছুঃখেব নিদান, হহা বুঝিতে 
পারিয় অষ্টম গাথ! বলিলেন £-_ 

০/ কামে অন্ধ হয়লোক; কমবিষ ছুঃখের কাঁরগঃ 
মূ ডার গেয়ে আমি প্রঙ্া'খডো করিব ছেদন। 

অনন্তর তিনি রাজার নিকট কিয্বৎকালের জন্ঠ বিদায় ঘইন়! পর্ণশালায় প্রবেশ করিমেন 
এবং ক্বতন্নমণ্ল অবলোকনপূর্ববক ধ্যানবল লাত করিলেন। তখন তিনি পর্দপানা হইতে 
বাহিব হুইয়৷ আকাপে পর্যযস্কবন্ধনে উপবিষ্ট হইলেন এবং বাজার নিকট ধর্ব্যাখ্য করিয়া 
বলিলেন, “মহাবাজ, আপনি অগ্রমত্ত হইবেন); আমি এখন নারীগন্ধ বিবর্জিত অরণ্যে ফিরিয়া 
যাইতেছি।” রাজ। তাহাকে রাখিবার জনা কত রোদন ও পরিদেবন করিনেন, কিন্ত তিনি 
তাহাতে বিচলিত না হইয়! হিমবন্তে চলিয়। গেলেন এবং সেখানে অপবিহীন ধ্যানবলে ব্রদ্ধলোক- 
পবায়ণ হইলেন। 

পান্তা এই বৃত্তান্ত জানিতেন। তিনি অভিদনুত্ধ হইয়। বলিলেন £-. 

সতাপরাত্রম ঘষি হারিত এতেক বলি 
কামরাগ পরিহতি ব্রহ্মলোকে গেলা চলি। 

অন তিনি সঙাসমূহ ব্যাখা। করিলেল। ভাহা! গুনিয়। মেই উৎকঠঠিত ভিন অ্স্ প্রণ্ত হইলেন। 

[মদবধান -তথন আনন্দ ছিলেন দেই রাজা, এবং আমি ছিলাম হারিত। ] 

ঢু এই জাতকের মহিড প্রথম খঙের ধুছলক্ষণাজাতকেব* (৯৬ ) অতীত বন্ত তুষনীয়। 

৪৩২-পদ্ক্ুশলমানণব-জাতক। 

[পান্তা জেতবনে অবস্থিতিকীলে একটা হালককে উপণক্্য করিয়! এই কথা ধণিয়াছিলেন। এই 
বালকটা নাকি শ্রাবন্তী নগরেয় কোন ভদ্রবংশে লম্সিয়াছিল এবং ছয় বৎসর বয়মের সময়েই মানুষের গদচিহ 
দেখি কে কোন্ পথে ফেথায় গিয়াছে, তাহা দির করিতে গাঁরিত। একদিন পরীক্ষা করিবার পন্ড তাঁহার 

শি গাহাকে ন। জীনাইয়। এক বন্ধুর বাঁটাতে গিল্লাছিলেম। লে, পিতা কোথায় গিয়াছে ইহা লিজাসা মা 



৪৩২--পদকুদলমাণব-জাতক । ২৮৫ 
হিরা রত 25 558889 

করিয়াই াহার পদচিহের অনুনরণপূর্ধক ভাহীর নিকট গমন করিয়াছিল। আর একদিন তাহার পিতা! 

জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আনি তোমাকে না জানাইয়। কোথাও গেলে তুমি কিকণে সেখানে গিয়। উপস্থিত 

হ31" শ্বাবা। আমি পদকুণল £ আমি আপনার পদচিহন দেখিয়াই বুঝিতে গারি।' অনন্তর তাহাকে 

আরও গরীগ্ষ। করিবার জন্য ই বাক্তি একদা প্রাতরাের পর গৃহ হইতে বহিরগত হইয়! গাঁপের প্রতিবেশীর 
গৃহে গদন করিলেন, দেখান হইতে ক্রমে ভাহার পরবর্তী দ্বিতীয় ও তৃতীয় গৃহে প্রবেশ কগসিলেন, পুনর্ববার 
নিজের বাঁটীতে আমিলেন, উত্বরদিকের বারের নিকটে গেলেন, দেখান হইতে বাহির হইলেন এবং লগর বাঁধ 
দিকে রাঁখিয়। জেতবনে উপস্থিত হইমেন। ভিন সেখানে শান্তাকে প্রণিপাতপুর্বক উপবিষ্ট হইয়া ধর্শবকথা 
শুনিতে লগিলেন। এদিকে ভাহার পু "বাব, কোথায় গেলেন” শ্রিজ্ঞসা করিয়! ধখন শুনিল, 'কেহ জানে 
না, তখন ভাহার পদাঙ্কানুমরণপূর্বক শরবর্তা প্রতিবেশীর গৃহপ্রভৃতি যে যে স্থান দিয়া ভিনি চলিয়া 
গিয়াছিলেন ঠিক সেই দেই পথে গিয়| জেতবনে উপস্থিত হইল এবং শান্ত|কে প্রণাম করিয়া পিতার গাশে 
বনিল। তিলি জিজ্।ম। করিগেন, “বতম। আমি যে এখানে আসিয়াছি, তাহ! কিরূগে লানিলে?" “আপনার 
গদচিছই আমার মন্কেত, আমি তাহার অনুসরণ করিয়া আমিলাম।"' শান্ত! জিত্রাদিলেন, “কি হে উপাঁধক, 

ডুমি কি বলিতেছ ৮" শশদস্ত, আমার এই পুত্রটা গদকুশল। আমি ইহাকে পরীক্ষা! করিবার জন্ত অযুক 
শনুক পথে এখানে আমিয়াছিলাম , এ ও আমাকে গুহে দেখিতে ন! পাইয়। কেবল পদচিহানথসারে এখানে 
উগন্থিত হইয়াছে।* “দেখ, উপানক, ভূমিতে পদটিহ বুঝিতে পারা আশ্যর্ধোর বিষয় নহে; প্রাচীন পণ্ডিতের! 
আকাশ পদচিহও বুঝিতে পারলিভেন।" অনন্তর উপাঁকের অনুরোধে তিনি মেই অতীত কধ| আর 
করিলেন £-] 

পুরাকালে বারাণনীরাঙজ বর্ষদত্তের সময়ে তীহাব প্রধানা মহিষী রা হইয়াও, যখন রাজ! 
ছিপ্রাসা করিয়াছিলেন তখন শপথ কবিয়াছিলেন, “মহারান্, আমি যদি আপনার মন্বন্ধে 
অবিশ্বাসিনীর কাজ কিয়া থাকি, তাহা হুইলে যেন অশ্বমুখী বক্ষিণী হই।” অনন্তর তাহার 
মৃত্যু হইল; তিনি অস্থমুখী বক্ষিণী হইয়া কোন পর্বতের পাদদেশে এক বৃহৎ বনের মধ্যে 
একটা পর্বতের গুহার বাম করিতে লাগিলেন। পূর্বাগ্রাস্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যাস্ত একটা 
রাজপথ ছিল। তাহাতে যে মকল লোক বাতায়াত করিত, এ যঙ্গিনী তাহাদিগকে ধরিয়া 
খাইত। শুনাযার ত্র যক্ষিণী তিন বৎসর কাল বৈশ্রবণের দেবা করিদ্া বর পাইয়াছিন 
ঘে। এ অঞ্চলে দৈর্ঘো ত্রিশ যোজন এবং বিজ্তারে পাচ যোজন পবিমিত স্থানে লোক পাইলেই সে 
তাহাদিগকে খাইতে পারিবে। 

একদা এক আঢ্য ও স্ুরূপ ব্রা্মণ বহু অমুচবমহ এ পথে আরোহণ ঝরিলেন। তাঁহাকে 
দেখিয়া দঙ্গিণী অট্হাসা করিতে কবিতে ধাবিত হইল। ক্লাঙ্ষণের অনুচবগণ পলায়ন করিল, 
য্দিণী বামুবেগে গিয়া ত্রাহ্মণকে ধরিল এবং তাহাকে নিজের পিঠে ফেলিয়া গুহার দিকে গমন 
করিল। পথে পুরুষষ্পর্শে তাহাব ঘনে কামভাব উ্দিত হইল; সে ব্রা্দণের গ্রতি শ্নেহবতী 
ছইয়। তাহাকে তক্ষণ কবিল না; নিজেব পতিরূপে ববণ করিল। ব্রান্ষণ ঘক্ষিণীর প্রণয়ে 
আবদ্ধ হই্বা তাহাব সহিত ুখে বাদ করিতে লাগিলেন। বক্ষিণী যে সকল মানুষ ধরিত, 
তাহাদের বন্ত্রতঞ্লতৈলারি আনিয়া সে ব্রা্মণকে নানাবিধ উৎকৃষ্ট রসযুক্ত দ্রবা খাওয়াইত ) 
নিষ্ধে ভাহাদেব মাংস খাইত। ব্রাহ্মণ পাছে গলায়ন কৰেন এই আশঙ্কায়, সে বাঁহিরে যাইবার 
কালে এক প্রকাণ্ড শিনাথণ্ ছারা গুহাঘাব কুদ্ধ করিত। 1 

তাহীরা যখন পবস্পবের প্রতি আদক্ত হইয়া এইরূপে বাম করিতে লাগিলেন, তখন 
যোধিমন্ব তাহার জন্মান্তরপনধ স্থান হইতে চাত হইয়া পর ব্রাঙ্মণের রসে যক্গিবীর গর্ভে 
প্রতি্ধি * প্রাপ্ত হইলেন। যঙ্ষিপী দশমাস গর্ভধারপপূর্বক পুত্র প্রসব করিল, এবং 
৮ গু মুননাহোর)াীীোশাা্াাািার 



২৮৬ নব নিপত। 

নিরতিশয় শ্েহসহকারে ব্রাঙ্মণ ও পুক্র উভয়কেই প্রতিপালন কবিতে লাগিল। কাঁলমহকাবে 
পুপ্রটীর জ্ঞানোদয় হইলে সে পিতাপুন্র উভদ্নকেই গুহার মধ্যে রাখিয়৷ দ্বাবরুত্ধ করিয়া বাহিবে 
যাইত। একদিন্ বক্ষিণী বাহিরে গিয়াছে জানিয়! বোধিনষ শিলাখণুটা সরাইয়। পিতাকে বাহিবে 
লইয়া গেলেন। বক্ষিণী ফিবিয়া আয়! জিজ্ঞাসা করিল, “পাথবটা কে সরাইয়াছ?” বোধিদৰ 
বলিলেন, "আমি সবাইয়াছি, ম!) অন্ধকাবে বসিয়া! থাকিতে পারি না।* অপত্যন্নেহবশতঃ 
বঙ্গিণী আর কিছু বলিল না। 

ইহার পর একদিন বোধিত্ব পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্বাঁবা আমা মাএব মুখ এক 
প্রকাব, তোমাব মুখ অন্ত প্রকাব , ইহার কারণ কি?” প্বৎন, তোমাৰ মাত1 নবশাংসাশিনী 
বক্ষিণী3 আর আমরা ছুইজন মানুষ ।” “যদি তাহা! হয়, তবে এখানে কেন থাকিব; চলুন, 
আমর! লোকালয়ে বাই।” “বৎস, আমবা যদি পলায়ন করি, তাহা হইলে তোমার মাতা 
আমাৰ ছুইজনকেই বধ কবিবে।* ভয় নাই, বাঁবা। তোমাকে লোকালয়ে লইয়! যাওয়ার 
ভাব আমাব থাকৃল।” বোধিসৰ পিতাকে এইরূপে আশ্বাস দিলেন এবং গরদিন যঙ্দিণী বাহিরে 
গেলে তাহাকে লইয়া! পলয়িন কবিলেন। এযঙ্গিণী ফিবিয়া যখন তাহাদিগকে দেখিতে পাই 
না, তখন বাতবেগে ধাবিত হইয়া! উভয়কেই ধরিল এবং জিজ্ঞাদিল, দ্বরান্মণ, পলাইতেছ কেন? 
তোমার এখানে কি অতাব আছে, বল।* ব্রাক্ষণ উত্তর দিলেন, প্ভদ্রে, আমার উপব বাগ 
করিও না; তোমার ছেলেই আমাকে লইয়া! যাইতেছিল।” সেদিনও ঘক্গিণী পুক্রন্নেহবশতঃ 
আব কিছু বলিল না, 'দে উভয়কেই আশ্বাস দিয় কয়েকদিনেব মধ্যে নিজের বাঁগস্থানে 
ফিবাইয়| আনিল। বোধিসত্ব তাবিলেন, "আমাৰ মাতাঁব মনুষ্যবধক্ষেত্র নিশ্চিত দীমাবদ্ধ 
আমি জিজাসা করিয়া! দেখি ন| কেন, তীহাৰ আজ্ঞাধীন স্থানের সীমা কতদুর। তাহা 
জানিলে আমবা পলায়ন কবিয্া। এ নীমাঁব বাহিবে যাইব” অনন্তব একদিন তিনি মাতার 
নিকটে একান্তে উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন, "মা, মাতৃধন পুত্রেব গ্রাপ্য। অতএব আমায় বল, 
তোমার অধিকারতুক্ত স্থানেব সীমা কোথায়?” যক্গিণী, চতুর্দিকে পর্বতাি যে সকল সীম! 
চিহ্ন আছে, সমস্ত বুঝাইয়া। বলিল, “দৈর্ঘ্য ত্রিশ যোজন এবং বিস্তাবে পাঁচ যোজন এই আমার 
বিচব-ক্ষেতর। তুই ইহা! অবহিত চিত্তে স্মবণ বাখিদ্।” 

ইহাব ছুই তিন দিন পবে, ষঙ্গিণী যখন বনে গিয়াছে, তখন বোধিসত্ব পিতাকে স্বন্ধে লইয়া 
মাতা। যে যে দীগাচিহ নির্দেশ করিয়াছিল, সেইগুলিব দিকে লক্ষ্য বাখিয়! বাতবেগে ধাবিত 
হইলেন এবং এক মীমায় যে নদী ছিল তাহাব তীবে উপস্থিত হইলেন। এদিকে বক্ষিণী 
ফিবিয়। দেখিল গুহ শূ্ঠ। সে তীহাদিগের অনুধাবন কবিল। বোধিদত্ব বখন পিতাকে 
লইয়। নদীর মধাভাগে গিষ়্াছেন, তখন যঞ্ষিণী গিয়া নদীতীবে পৌছিল। তাঁহাব। সীম! 

অতিক্রম করিয়াছেন দেখিয়া! নে  খানেই ভাইয়া বণিল, প্বাছা, তোঁব পিতাকে লইয়া 

আয়; আমাৰ অপবাধ কি? আমার দ্বারা তোদের কি কাজ অগম্পর থাকে, বন? স্বামিন্, 

আপনিও ফিকন।” সে পুনঃ পুনঃ পুন্র ও স্থামীকে এই অন্ুবোধ কবিতে লাগিল $ এদিকে 
ব্রাহ্মণ নদী পাব হইয়! গেলেন? তখন যঙ্ষিণী পুন্রকেই অন্থবোধ করিতে লাগিল, “বাছা, এমন 
কাজ কবিদ্ না) ভূই ফিবিয়! আয়।” বোধিসনব বলিলেন, “মা, আমরা! মান) তুমি যক্গিণী। 
অতএব চিরকাল তোমাৰ কাছে থাকিতে পারি ন!1* প্তবে কি ফিবিবি না, বাপ?” “না, 
মা” “যদি নাই ফিরিসং দ্যাখ, মম্যালোকে বাস করিতে হইলে বড় দুঃখ পাইতে হয়। 
যাহারা কোন বিছা। জানে না, তাহারা সেখানে তিটিতে গারে না। আমি চিন্তামণি নামে 
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এক বি্ভা জানি। তাহার বলে, বার বত্মর পূর্বে যে সকল মানুষ চলিয়া গিয়াছে, তাহাঁদেরও 

পদচিহবের অনুদরণ করিতে পার! যায়। এই বিদ্যাই তোর জীবনোপায় হইবে। তুই এই 
অনর্থ মন্ত্র গ্রহণ কর্” যক্ষিণী হঃখে অভিভূত হইয়া পুভ্রন্নেহবশতঃ বোধিদত্বকে এই নন্ত 

দিল। বোধিসত্ব নদীগর্ভে থাকিয়াই মাতাকে প্রণাম কবিলেন এবং ৃতাঞ্জনিপুটে * মন্তগ্রহণ- 

পূর্বক, মতাকে আবার প্রণাম করিয়া বলিলেন, “তবে এখন চলিলাম, মা।” “বাবা, তোর! 
না ফিরিলে আমার প্রাণ থাকিবে ন1” ইহা বনিয়। বক্ষিণী বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিল; 
অমনি পুভ্রশোকে তাহাব হৃদয় বিদীর্ণ হইন; মে প্রাণত্যাগ করিয়। তৎকণাৎ ভূভলে পতিত 

হইল। তাহার মৃত্যু হইয়াছে জানিয়। বোধিদত্ব পিতাকে আহ্বান করিলেন, মাতার নিকটে 
গিয়! চিতা! প্রন্তত করিলেন, তাহাতে শবদাহ পূর্বক চিতাঁনল নির্বাপিত করিলেন, স্বানান্তে 
নানাবর্ণের পুষ্পথথার প্রেতপুজা করিলেন, এবং রোদন ও পবিদেবন করিয়। পিতার সহিত 
বারাণদীতে গেলেন। সেখানে তিনি রাজার নিকট সংবাদ দিলেন যে, এক পদকুশণমাপব 
দ্বারে উপস্থিত হইয়াছে। রাজ! ইহা শুনিম্না তাহাকে প্রবেশ করিতে অনুমতি দিণেন। 
তিনি দতায় প্রবেশ করিয়! রাজাকে প্রণিপাতপূর্ববক ধীড়াইলেন; রাজ। জিজ্ঞানিলেন, 
প্ৰধ্স, তুমি কি বিদ্তা। জান?” “মহাবাঁজ, বাব বৎনর পূর্বেও যে দ্রব্য অপস্থত হইয়াছে, 
চোবের পদাঙ্কান্ুমরণ কিয়া তাহা বাহির কবিতে পাবি।* বেশ, তুমি আমার কার্যে 
নিযুক্ত হও।” “মহাবাজ, গ্রতিদিন যদি সহস্র মুদ্রা পাই, ভাহ। হইলে আপনার সেবা করিতে 
পারি।* “আচ্ছা, তাহাই গাইবে ।* অনন্তব রাজা তীহাকে প্রতাহ সহম মুদ্রা দেওয়াইতে 
লাগিলেন। 

একদিন বাদ্রপুরোহিত রাজাকে বণিলেন, “মহারাজ, এই মাপবক নিজের বিগ্াবলে 
এপর্যন্ত কোন কাজই কবে নাই 7" কাঁজেই প্রক্কতপক্ষে ইহাব সে বিদ্যা আছে কি না আছে, 
আমবা তাহাব কিছুই জানি নাই। অতএব ইহাকে একবার পরীক্ষা কৰা যাউক।” বাজা 
এই প্রস্তাবের অনুমোদন করিলে তাহারা ছুই জনেই বন্ধরক্ষকদিগকে জানাইয়া কতকগুণি 
উৎকৃষ্ট বন গ্রহণপূর্ববক গ্রাদাদ হইতে অব্তবণ করিলেন, অন্ধকারের মধ্যে তিনবাৰ রান্মভবন 
গরদদ্দিণপূর্ক মই আনাইয়৷ গ্রাকাবের উপবিভাগ হইতে বাহিবে অবতবণ করিলেন, 
বিনিশ্চয়শালায্ প্রবেশ করিলেন, সেখানে বমিলেন, পুর্বার গিয়া! মই কেলিয়৷ এ্রাকারমন্তব 
হইতে অবতবণ কবিলেন, অন্তঃপুবন্থ পু্রিণীব তীবে উপস্থিত হইলেন, পু্করিণীটাকে 
ভিনবাৰ প্রদঙ্গিণ কৰিয্! জলে নামিলেন, পুদ্বিণীব মধ্যভাগে বদ্রভা বাখিলেন এবং পুরর্বাব 
প্রাসাদে আরোহণ কবিলেন। পরদিন, “বাজবাড়ী হইতে নাকি বছ বদর অপহ্ৃত ' হইয়াছে” 
সমস্ত লোকে এই,বলিয়। মহাকোলাহল আবন্ত কবিল। রাঁজা যেন কিছুই জানেন না, এই 
ভাণ কবিয়! বোধিসত্বকে ডাকিয়! বলিলেন, “বম, বাজভবন হইতে বন্ছ রত চুরি গিয়াছে। 
এখন তোমার বিষ্ান্্ণ কাজ করিতে ইইবে।” “মহাবাজ, বার বৎসর পুর্বে যে দ্রব্য 
চুরি গিয়াছে, চোরের পদচিহ অনুসরণ কবিয়। আমি তাহাবও উদ্ধাব কবিতে সমর্থ; এই 
রাত্রিতে যাহা চুরি গিয়াছে, তাহাব উদ্ধাব কৰা! আশ্চর্ধোব বিষয় নহে। আমি এখনই উদ্ধার 
করিতেছি। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।” «বেশ, উদ্ধার কৰ।” “বে আজ্রা, মহারাজ 1” 
বোধিমব গিয়া মাতাঁকে উদ্দেশে প্রণাম কবিলেন এবং মন্ত্রী আবৃত্তি করিয়া প্রাসাদের উর্দতলে 
থাকিয়াই বলিলেন, “মহাবাজ, ছুইজন চোবের পদচিহ দেখা যাইতেছে।” অনন্তর ভিনি 

শ. 'হ্কচ্ছপকং কহা'_ কয়পুট কচ্ছপাকার করি - 



২৮৮ নব নিপাত । 

রাজার ও গুরোহিতের পদ্চিন্তের অনুসরধপূর্র্বক রাজার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন, সেখান 
হইতে বাহির হয় প্রাসাদ হইতে অবতরণ করিলেন, রাজভবন তিনবার প্রদক্ষিণ কবিয়া 
পদাঙ্কান্সরণেই গ্রাকারেব নিকটে গেলেন এবং সেখানে দাঁড়াইয়া বলিলেন "মহারাজ, এইথানে 
প্রাকার ছাঁড়িয়৷ আকাশে পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে । অতএব একখানা মই দিন” অনস্তর 
মই ফেলিয়া! তিনি প্রাকারের উপর হইতে নামিলেন, পদাস্কানুসরণেই বিনিশ্চয়শালায় গেলেন, 
সেখান হইতে রাজভবনে ফিরিলেন, আবার মই ফেলিয়া প্রাকার হইতে অবতরণ করিলেন, 
পুঙ্করিণীতে গিয়া! তিনবার উহা প্রদক্ষিণ করিলেন, এবং প্মহার/জ, চোরের! বোধ হয় এই 
পু্ধরিণীতে নামিয়াছিল” বলিয়া, নিজেই যেন রাখিয়া দিয়াছিনেন, এই ভাবে রদ্ুভাগ উদ্ধীব 

করিয়া রাঁতীকে দিলেন। দিবার সময় তিলি বলিলেন, প্মহারাজ, এই ছুই চোর সামান্ত 
চৌর নহে, পাস্থ মহাচোর। ইহারা এই পথে রাজভবনে আরোহণ করিয়াছিল? এই 
অন্ত ব্যাপার দেখিয়া! সমবেত জনদজ্ঘ অতি তুষ্ট হইল এবং অস্থুলি ছেটিন ও চেলোৎক্ষেগণ 
করিতে লাগিল। রাজা! ভাবিলেন, «এই মাগবক, চৌঁবেরা! কোথায় রত্বভাড বাখিয়াছিল 
পদচিহ্ন দেখিয়া! তাহ! জানিতে পারিয়াছে বটে, কিন্তু এ বোধ হয় চোর ধরিতে পারে না, 
তিমি বৌধিনকে বলিণেন, “যাহ! চুরি গিয়াছিল, তাহা ত আনিয়া! দিলে; কিন্তু চোর ধরিতে 
গার কি?” “মহারাজ, চোরের দুরে নাই, এখানেই আছে ।” *কে কে চোর?” “মহারাজ, 
যাহার ইচ্ছা, সেই চোর হউক গিয়া , আপনি যখন অপহ্বত ভ্রব্য পাইয়াছেন, তখন চোরে 
কি প্রয়োজন? চোর কে জিজ্ঞামা করিবেন না।” “দেখ বাপু* আমি তোমাকে প্রতিদিন 
মহতর মুদ্রা দিই » তুমি চোর ধরিয়। দাও।” « মহারাজ, ধন যখন্থ পাইলেন, তখন চোর ধরিয়া 
কি নাত? ধনের উদ্ধার করা অপেক্ষা চৌর ধরাই অধিক আঁবশ্যক।” “বেশ কথা, 
মহারাজ) কিন্তু অমুক চোর, এইভাবে কাহারও নাম না বলিয়া আমি অতীতের একটা ঘটনা 
নিবেদন করিতেছি) আপনার যদি প্রজ্ঞা থাকে, তাহা হইলে ইহাৰ অর্থ বুঝিতে গারিবেন।” 
ইহা বলিয়া ঝোধিমূৰব একটী অতীত ঘটনা৷ বর্ণন কবিলেন £-_ 

মহারাজ, পুরাকালে বাঁরাণসীর অনতিদূরে নদীতীরবর্তী ফোন গ্রামে পাঁটল নামে এক নট বান করিত। 
সে এদিন ভার্ধাফে সঙ্গে জইয়। খারাণমীতে গিয়াছিল এবং সেখানে নৃতাশীত করিয়া অর্থলাভ করিয়াছিল। 

অনন্তর উৎসব শেষ হইলে সে প্রচুর হুর! ও খাত ক্রয় করিয়! গ্রামে ফিরিবার কাঁলে নদীতীরে উপস্থিত হইল। 
নদীতে তখন নৃতন জনন আসিযাছিল। সে বসিয়া বসি! উহা দেখিতে এবং হুরাগান করিতে লাগিল; এবং 
হে উন্নত হই, নিজের বল না বুঝিয়াই স্থির করিল, 'মহাবীণাটা গ্রলাঁয বাছ্ধিয়া মাতরাইয়া নদী পার হইব 
এই উদ্দেশ্তে মে ভাঁযযার হাত ধরিয়া জলে নামিল। বীণীর ছিত্রগুলি দিয়! ভিতরে জল গেল এবং বীণীর ভারে মে 

নিজেই হাবুডুবু খাইতে লাঙ্ষিন। সে ডুবিতেছে দেখিয়া তাহার ভার্যা! তাহার হাত ছাড়িয়া দি নিজে তীরে 
উঠিগ। নট পাটগ এফ একবার ভ্রলেয় উপর মাথা তুঝিতে লাগিল, এক একবার ডুষিতে লাগিল জান, 
থাই ভাহার পেট ফু লয়। উঠিল। ইহা! দেখিয়া নটা ভাবিল, “আমীর স্বামী ত এখনই দিযে, ইহার কাছে 
একট! গন শিখিয়া৷ লই ; লৌকের ন্রিকট তাঁহ! গাই়া লীবিক! নির্বাহ করিতে গারিব।' মে বলিল, “পামিন্ 
তুমি ত জলে ডুবিলে ঃ আমাকে একটা গান শিখাও , তাহা গাই! আমি জীবিকা নির্বাহ করিব। 

নৃত্যগীত বিশারদ গাটল আঁমার চিল! ভাসিয়া পড়ি গর্ভেতে গঙ্গার! 
এমন একটা গীত শিথাও আমায়,  গ্নেয়ে যাহ! জীবিকার হইবে উপায়।” 

নট বলিল, “ত্র, আনি তোমায় কিরূপে গান শিখাইব ঃ যে জল সমণ্ত জীবের জীবন বনিয়| কীঘ্তিত, 
তাহাই,এধল আমার জীবন হরণ করিতেছে। 

শোকার্ডের হুর্বলের মন্তকে ঝাহীর  ছিটাক সানুষে। শাস্তি দিবার ইচ্ছায়, 

পড়িয়া তাহার মথো হারাই জীবন , শরণ(ই) হইল, হায় মরণ কারণ।” 



৪৩২-_পদকুশলমাণব-জাভক । ২৮৪ 
মি উই ০০ 

বোধিসত্ত এই গাথাব ব্যাখ্যার জন্য বলিলেন, "জল যেমন, রাঙ্জাও তেমনি, মন্ুষ্যের শরণ। 

ধদি রাজা হইতেই ভগ উৎপন্ন হয়, তবে অন্য কে তাহাব প্রতিবিধান করিবে? যাহা বলিলাম, 
মহারাজ, তাহা অতি গৃঁচ, কেবল পগ্ডিতেবাই যাহাতে বুঝিতে পাবেন, আমি সেই ভাবে 
বণিয়াছি। এখন বুঝিয়! দেখুন ।' রাজা! কহিলেন, “বাপু, আমি গৃড কথ! বুবি না) তুমি 
চোর ধবিয়৷ দাও।» পতবে, মহারাজ, আব একটা কথ শুনিয়া ভাবুন :-- 

গুর্বে এই বার!ণনীর ছারদন্সিহিত গ্রামে এক ফুন্তধার ভাগ প্রন্তত করিবার অন্ত একই সাম হইস্তে 
এতিদিন মৃত্তিকা! আনয়ন করিত। এই কারণে পে ত্র্গে একটা অতি বৃহৎ গর্ভ থনন করিয়াঁছিল। একদিন 

মে ও গুহীর মধো মৃত্তিক| খনন কারতেছে। এমন দয় অকালে মহামেঘ উথিত হইল এবং মুযলধারে বৃ 
গড়িতে লাগিল। চতু্দিক্ ললে প্লাধিত হইল এবং গর্তেৰ তট ভাঙ্গিযা গড়িল। তাহাতে কুগ্তকারের গ্তক চুর 
হইল। সে গরিদেবন কবিতে করিতে বলিল ১ 

মকল জীবের ধাত্রী, বীর জদনী, মস্তক আমীর চূর্ণ কয়েন ধরণী | 
এমন যে হবে ভাগে] ভাবিনি কখনঃ শরণ(ই) হইল, হায় মরণ-কারণ। 

মহাবাজ, সমস্ত জীবে আশ্রস্ববপ এই বিপুল! ধবিত্রী যেমন কুস্তকাবেব মন্তক চূর্ণ 
কবিয়াছিল, সেইৰপ মানবমগ্ডলীব আশ্রযন্বপ্ূপ নবেন্্র যদি নিজেই চৌধ্যবত হন, তাহা! 
হইলে কে তাহীব গ্রতিকাব কবিবে, বনুন 1 গুঢ় ভীষায় যে চোবের কথা৷ বলিলাম, তাহাকে 
চিনিতে পারিলেন ত, মহাবাজ?” “বাপু আমার গুঢ় কথায় প্রয়োজন নাই; “এই চোর, 
বলিয়া যে চোর তাহাকে ধবিয়া আন।” বাঁজীকে রক্ষা করিবার উদ্দেপ্তে যৌধিসত্ব, কে 
চোর ইহ! স্পষ্ট ভাষাম না বলিয়া, আব একটা উদাহবণ দিলেন ঃ-_ 

“মহারাজ, পুর্বে এই নগরেই এক ব্যুজির ঘয়ে আগ্তন লাগিয়ছিম। দে অন্থ এক ব)ক্তিকে ভিতরে খিছা 
দিনিষ পত্র বাহির করিতে আলা! করিল। সেই লোকট। ভিতয়ে গিগা জিনিষ পত্র বাহির করিবার কাঁলে 
ঘরের দরজা বন্ধ হইয়া গেল। ধূমে অন্ধ হইয়া সে বাহির হইবার গথ গাইল না, ভিতয়ে থাকিয়াই দাহদুঃধে 
কাতর হইয়া গরিদেবন করিতে লাগিল, 

*অন্নগ।ক করে লোকে সাহাযো ঘাহীর, সেবি ঘারে শীত হ'তে লয়ে নিস্তার, 

নে অগ্নি সর্ব মম করিছে দৃহন , শবণই হইল হীয়, মরগ-কারূণ।* 

মহারাজ, অগ্নিব সায় সর্বজনের শরণস্থানীয় এক বাক্তি রদ্বভাণ্ড হরণ করিয়াছে। 
চোর কে, তাহা আমায় জিজ্ঞাসা কবিবেন না।” বাপু, তোমাকে চৌব ধবিয়! দিতেই হইবে ।* 
'তুমিই চোর» বাজাফে এ কথা ন| বলি বোধিঘৰ আব একটা উদাহরণ দিলেন £-_. 

গদেষ, এই নগরেই এক ব্যজ়ি অতাধিক ভোজন কারয়াছিন এবং ভা! জীর্ণ করিতে না পারি পেটের 
বাধায় গরিদেবল করিয়াছিল, 

কাতিয়, ব্রণ আদি লে।ক শত শত ভোজন করিয়া যাহা গুটি লভে কত, 
পেটে মি! দেই মোর করিল পীড়ন , শরণই ল্ইল, হার, ভয়ের কারণ । 

মহাবাজ, অন্ন যেমন লোকের প্রাণধারণেয় একটা প্রধান সহায়, সেইন্প লোকবক্ষার 
প্রধান মহায় এক বাক্তি বব হবণ কবিয়াছিল। যখন বদ্ধ পাওয়! গিয়াছে, তখন চো 

কে, ইহা জিজ্ঞাসা কবিতেছেন কেন?” “বাপু, যদি মাধা থাকে, তবে চোর ধবিয়া দাও 1, 
বোধিসন্ব বাজাকে বুঝাইবাব জন্য আব একটা উদদাহধণ দিলেন $-_ 

*মহারজ, পূর্বে এই ন্খরেই একদা ঝড উঠিঘ) এক বাক্ির হাত শ। হালিযাছিল। সে পরিদেবন করিও! 
যায়াছিত। 

৩৭-ড 
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পনিদ্াঘের শেষ মানে চায় বিজন ঝগ্মাবাত, হয় যাহে গ্রীষ্ম বিমোচন । 
ভাঙ্গিন আমার দেহ সেই প্রভগ্রন , শরণই হইল, হায়, মরণ-কারণ।” 

মহারাজ, যাহাঁকে শ্ররণ বলা! যায়, গাহা হইতেই এইরূপে ভয় উৎপন্ন হইয়'ছিল। আপনি 
এই ঘটনাটা প্রণিধান করুন” রাজা পূর্বরবৎ বলিলেন, “বাপু, চোব আনিয়া দাও” 
বোধিমত্ব রাজাকে বুঝাইবার অন্ত আঁব একটা উদাহরণ দিলেন £-- 

“মহারাজ, পুর্বে ছিমালয়ে বিটপমম্পন্ন এক মহীবৃক্ষ ছিল; তাহাতে বছসহতর গদ্ষী বাস করিত। তাহা 
ছুইখানি শাখার পরস্গৰ ঘর্ষণে ধুম উ্িত হইল এবং অগ্রিকখা গড়িতে লাগিল। তাহা দেখিয়া পক্ষীনিগের 
নেত| বলি, 

শিমু এত দিল মের! আশ্রয়ে ঘাহার, মেতরু করিছে আজ অগ্নির উদগার , 
পলাও। যে দিয়ে পায় ধিহদমগণ । শর়ণই হইল, হাঁয়, ভয়ের ফাঁরণ।” 

মহারাজ, বৃক্ষ যেমন গক্ষীদিগেব শরণ, বাজাও দেইরণ মমুষ্যদিগের শরণ। রাজা 
যদি চোব হণ; তবে প্রতীকাঁব করিবে কে, বলুন? আগনি একবাঁব বুঝিয়। দেখুন, মহায়াজ |" 

দ্তোমাকে চোব ধবিয়া দিতে হইবে। তথন বোৌধিপত্ব রাজাকে আবও একটা উদ্দাহবণ 
দেখাইলেন ₹--. 

“কাধীরাজোর কোন গ্রামে এক ভদ্রগোকের খাঁচার পশ্চিমে এফটা। ভীষণ কুভীর়ণঞ্জুল * নদী ছিল) এ 
ভদ্রধংশে একটা মাত পুত্র জগ্গিয়াছ্িদ[ পিতার মৃত্যু হইলে দে মাতার সেবাওুশ্রাা করিত। তীহার 

নিধের ইচ্ছা না খাকিমেও তাহার মাতা এফ কুনকন্তাকে আনিয়! ভাহার সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। বধু 
গ্রথমে খাশুড়ীর মন যোঁগ!ইয়] চলিত, কিপ্ত শেষে তাঁহার নিজের পু্রবগ্যার সংখ্য। বৃদ্ধি হইলে মে খাশুড়ীকে 
গৃহ হইতে তাড়াইযার সগ্ল্প ফরিল। এই রমণীর মাভাঁও তাহ।র বাড়ীতে বাস করিত। রমণী স্বামীর নিফট 
ঘ্বাশুড়ীর অনেক প্রকাঁৰ দেষ বঙ্গিয়! ভাঁহীর মন ভাঙিল এবং বলিল, "আমি তোমার মাকে আঁর পুধিডে 
পারিব না, তাঁকে মারিয়া ফেন।” ভ্রজোকী উত্তর দিগ, “একট লোঁক মারিয়। ফেদ| বড় কঠিন কাজ, আমি 
কি উপায়ে আমার মাঞধে মারিঘ 1 পঞেন দে যখন নিদ্রিত হইবে, তখন আমর! তাহাকে খাটিয়ানদ্ধ তুলিয়া 
দইয় কুভীরপুর্ণ নদীর মধো ফেলিয়! দিব; তাঁহা ফরিলে বুস্তীরের! ভাহাকে খাইয়া ফেলিবে।” "তোমায় 
মীতা কৌথাঁর?” “তিনি তোমার মাতার সঙ্গে একই ঘরে শয়ন করেন” “বেশ, তুমি গ্রিয় আমার মা বে 
খাটিয়ায় শুইয় খাফেল। তাহার গায়ায় দড়ি বাধিয়! ধাখ। তাহা হইলেই অন্ধকারে বুঝিতে পাঁরা থাইবে।” 
রমনী ভাহাই করিল এঘং শ্বামীকে বঙ্গিন, প্ডুমি যাহা বলিয়াছিলে, তাঁহ| করিয়াছি।' "একটু বিল 
কর, লৌকজরনফে ঘুযাইতে দাও।” অনস্থর দেই লোকট! নিজেই যেন নি! যাইতেছে এই ভাঁণ করিয়| শুইয়া 
মহিলঃ তাহা গর সেই দড়ি শ্বাশুড়ীর থাটিয়ায় বাছি্ , এবং স্ত্রীকে জাগাইয়া ছুই জনে অগরাবৃদ্ধাফে 

খাটিমামদ্ধ তুলিয়! নদীতে ফেলিয়া দিল | বুভতীরগুগা তদণ্ডে তাহাকে টার করিল। 
গরদিন রমণী বুঝিল, ম| বদল হইয়াছে । নে স্বাণীকে বলিল, প্ঞামারই মা মার গিয়াছেন, এখন 

তোমার মাফে সারিতে হইবে 1” “বেশ, ভাহহি করা যাঁউক*। “খখানে চিতা মাজাইয়। তোমার মাকে 

আগুনে ফেলিয়। মারিতে হইবে ।” অনগ্তর বৃদ্ধ! নিত্রিত হইলে স্বামী ভ্্ী ছুইজনে তাহাকে শ্মশানে নিয়া রাখিল। 
সেখানে স্বামী স্ত্রীকে জিজ্ঞামিল, “আগুন আলিয়াছ ৮ “ভুল হইয়াছে” "তবে আন গিয়া” “আমি ত 
যাইতে গারিষ না; তুমি গেলেও আমি এখ|নে একলা। থাকিতে গারিব না| চল, ছুই জনেই যাই।” 

ঘখন ছুই জনেই আগুন আনিতে গেল। তখন শীতল বাধুব সংস্পর্শে বৃদ্ধার ঘুম ভাঙল , মে শ্ুশানে রহিয়াছে 
দেখি হথির করিল, 'ইহারা আমাকে মারিবার জন্য আগুন আলিতে গিয়াছে ' আমার যে ক্ষমর্ত। ফি, ভাহা ড 

ইহারা জাঁনেন।।' অনন্থর মে খটিয়ার উপর একটা শব শৌওয়াইয়। রাখিলঃ তাহাকে ছিপ্ন-ধ্ ঘা 
আচ্ছাদিত করিল এবং নিজে পনহিয়। দেখানফার গুহধ প্রবেশ করিল। এ চিকে এ হুই ভ্রমু আগুন আবিয় 
খুদ্ধীকে মনে করিয়! সেই শব দাহন করিল এবং গৃহে ফিরিয়া! গেলে। বৃদ্ধা যে গুহায় প্রবেশ করিয়াছিন, এক 

* গলিতে নুংহ্মার ( শিশুমার ) শটী 'কুভীর' অর্থেই বাবহভ হইযাঁছে। আমরা খাঁহাকে শিশুমার 
বলি, তাহা হিংশ্র নহে। 
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চোর তাহার মধ্যে অপহত অব্য রাখিয়ছিল। দে উহ! লইবার জগ গিয়া বৃদ্ধাকে দেখিতে পাঁইল। সে 
ভাঁধিল, 'সর্বানাণ। যক্গিণী ব্ণিঞ। আছে, আমার ভ্রব্য ত হক্ষিগীতে পাইয়াছে।' এই সিদ্ধান্ত করিয়! মে 
এক ভূতবৈত্িকে আনযদ করিল। বৈদ্য মন্ত্র গড়িয়। গুহার সধো গেল) বৃদ্ধা তাহাকে বলিল, “আসি হন্ষিণী 
নহি, এন, আমরা ছুই জনেই এই ধন লইয়। ভোগ করি।' শ্বঙ্থাম কি?" শ্তোমার জিহবা! দিয় আমার 
লিষ্থ। স্পর্শ কর।” বৈগ্ তাহাই করিপ। বৃদ্ধ! তাঁহার ভিহ্বাটী দংশন করিয| কাটিয! ফেলিল। বৈদ্ক স্থির 

বর্ণ, এ নিশ্চয় ধন্দিণী। সে চীৎকার করিতে করিতে গুহ। হইতে বাহির হইল। তাহার ছিন্ন জিহ্া। হইতে 

রঙধার! গড়িতে লাগিল । 
বৃদ্ধা গর দিন গরিষ্কত বসন পরিধান করিয| নান! রত্বপূর্ণ একটা ভও হন্তে লইয। গৃহে ফিরিপ। পুত্রবধূ 

জি।স। করিল, "মা তুমি এ মব কোথায় পাইলে?” "না, এ শ্রণানে যাহাদগকে কাঠের চিতায় দাহন 

বরা হয়, তাহীর। এই দল দ্রব্য পাঁচ" "আমি, কি, মা) এইবপ ভ্রবা পাইতে গ।রি ?” “আমার মত দ্ধ 
হইলে পাইতে পার বৈ কি?” পুশ্রবধূ তখন অলঙ্কার়ের লোতে স্বামীকে ন| বলিয়াই সেই খানে গ্সিথা আও 
গাহন করিল। গরদিন তাহাকে দেখিতে ন! গাইয়। বৃদ্ধীর পুত্র জিজ্ঞাস] করিল, "সা, এভ বেজ হই, তোমার 
বট ত ।দিল ন1৪" বৃদ্ধ। কহিল, "অরে পাত বে মরিযাছে, মে হি অরি ধিরিতে পরে ঃ 

বড মাধে, হাষ্টমনে, ম।ল্যগন্ধ দিয়া পুত্রের নহিত যার দিয়াছিমু বি! 
দেই করে গৃহ হ'তে মোরে বিতাড়নঃ শরণ (ই) হইল হীয় ভয়ের ছারণ |" 

মহাবাজ, স্বাণডীর মনবন্ধে পুত্রবধূ যেমন, গ্রজাব সত্ঘন্ধে বাজাও তেমন আশ্রযস্থানীয়। 
মদি মেই বাঁজা হইতেই ভয় জন্মে, তবে আব উপায় কি? আপনি একবার ইহা বিবেচনা 
কবিয়! দেখুন।* "বাপু, তুমি যে ষকল কথ! বলিতেছ, আমি তাহা বুঝিলাম না। তুমি 
চোব ধরিয়া দাও।” বোধিসত্ব রাজাকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে আরও একটা ঘটনা বগিলেন £-- 

“মহারাজ, পুর্বে এই লগরেই এক ধাক্তি দেবতাদিগের নিকটে প্রীর্ঘম। করিয়! এক পুত্র দাত করিয়াছিল। 
পুর ভূমি হইশে দে, আমার পু হইয়াছে ভাবিয়। ফতই গ্রীতি লাভ করিয়াছিদ! গুজটা বযংগ্রাপ্ত হইলে 

মে তাহার বিষাহ দিল। কাঁলগ্রমে নিজে জরাগ্রস্ত হই! গে কাঁজকর্মা করিতে অপারগ হইল। তখন 
দেই পুঞ্ই 'ভুমি কা করিতে পার না, এখান থেকে দূর হও' বলিয়। তাহাকে বাটার বাহির করিয়। দিম । 
দৃদ্ধ অতিষষ্টে ভিক্ষাবৃত্তি ঘর! জীধন ধারণ করিতে লাগি সে এই বিম] পরিদেষন করিত, 

পুজিন দেবতা] সব ভমহেতু যা, জন্মে ঘাহার হ্ঘ পাইমু অপ!য়। 
দেই মোয়ে গৃহ হ'তে করে বিতাড়না শরণ (ই) হইল, হাঁষ, ভয়ের কারণ 

মহারাজ, পিতা বুদ্ধ হইলে যেমন সবল পরের বঙ্গণীয়, সেই রূপ দমন্ত জনপদও রাজার 
দুদ্ধীর। যে বাজা সর্বগাণীর রক্ষবা, ভাহা হইতেই বর্তমান ভয় থটিয়াছে। ইহা 
হইতেই কে চোর তাহা বুঝিয়া লউন।* প্বাপু, আমি ঘটনা অঘটনা কিছু জানি না; হয় 
চোর ধবিয়া দাও নয় বুঝিব, তৃমিই চোর।” রাজ! মাঁণববকে পুনঃ পুনঃ এইরূপ অন্থযোগ 
ববিতে লাগিলেন। তখন মাণবক রাজাকে বলিলেন, "তবে কি, মহারাজ, এবাস্তই চোর 
ঘনিতে চান?” “চাই বৈকি?” “ভবে এই লোকদিগের নিকট "অমুক চোর, অমুক 
চোব বলি গ্রকাণ করি?” প্তাই কর 1” ইহা শুনিয়া বোধিম্ধ বলিলেন, প্আামি এই 
রাজাকে বক্ষ করিতে চাহিলাম; কিন্ত ইনি তাহ! করিতে দিলেন না। অতএব এখন 
আমি চৌব ধরিব।” অনন্তর তিনি উপস্থিত জনবৃদকে মদ্োধনপুর্ববক বলিলেন, 

নাগরিক, জনপদ, শুন সর্বজন, উদুকে দাহন অজ করে হুতাশন। 
উপকার তোমাদের করিত যাহারা, ভয়ের কারণ আদ হইয়।ছে ভার। 

রাজা, আর গুরোছিত, হইগ! নিলিভ, প্রবৃত্ত হয়েছে রাজা করিতে নৃঠিত। 
সাবারক্ষ। রহ এবে হও মর্কলন , লরণ (ই) হয়েছে, হাঁ, ভয়ের কারণ। 
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সাহার কথ! গুনিয়! উপস্থিত লোকেরা ভাঁবিল, 'প্রজাকে বক্ষ কবাই এই রাজাব কর্তব্য । 
তথাপি ইনি নিজের দোষ অপরের সম্বন্ধে আঁবোপ কবিতেছেন। ইনি নিজেই নিজেব বতৃভাড 
পুকবিগীতে রাখিয়া! চোর খুঁজিতেছেন। ইনি আর যাহাতে চৌধ্য না কবিতে পাবেন, তাহার 
উপায় কর! আবশাক।” অনন্তর, “মার এই গাপিষ্ঠ রাজাবে বলিয়া তাহাবা দওমুদগরাদি 
তুলিয়া রাজাকে ও পুরোহিতকে এমন প্রহার করিতে লাগিল যে, তাৰ! উভয়েই প্রাণত্যাগ 
করিলেন। ইহার পব তাহারা মহাসত্বকে বাঁজপদে অভিষিক্ত করিল। 

[শান্তা এইবগে ধর্মদেশন করিয়া বলিলেন, “উগ!সক, ভূমিতে পদচিহ্ন বুঝিতে গর! আশ্চধোর বিষয় নহে; 
পুরান পণ্ডিতের| আকাণেও পর্দচিফ বুঝিতে গারিতেন।” অনন্ত তিনি সভ্যসমূহ ব্যাথা! করিলেন; তাহা 
ওলিয় সেই উগদক ও তাহার পুক্র শোতাগত্তি-ফল প্রাপ্ত হইলেন। 

ম্যধান--তথন কাপ ছিলেন গাদকুশনরণবের গিত| এবং আমি ছিলাম গদকুশলমাণয। ] 

৪৩৩- লোমশ ক্ঞাশ্যিপ-জাীতক্ক 1% 

[ শান্ত! জেতবনে অবস্থিতিকাঁলে কোন উৎক্ঠিত ভিক্গুর স্থর্ধো এই বাধা বলিয়াছিলেন। শীত & ভি্ষুকে 

ঘখন জিজ্ঞামিলেন, “তুমি সতাই কি উৎকঠিত হইযাছ?” তথন তিমি নিজের দৌষ স্বীকার করিলেন। ইহা 
শুনিয়। শবাস্ত। বলিলেন, প্দেথ, খীহার| যশহ্বী, ভাহারাও অধশভাঁজন হইয়। থাকেন; এরূপ গাপ পরিশুদ্ধ ব্যক্তি, 
দিগুকেও কলুধিত করে । তোমার মত শোকের ভ কথাই নাই।' অপস্তর তিনি একটা অতীত বথ! আর্ত 
করিলেন ২-] 

পুরাকালে বাঁরাণসীরাজ ত্রদ্ধদত্ের পুক্র বর্ষদত্তরুমার এবং হার পগুরোহিতপুন্র কাশ্যপ 
পরস্পব বুত্বস্ত্রে বদ্ধ হইয়া! একই আচার্য নিকট সর্ধবিধ বিগ্ব! অধায়ন করিয়াছিলেন। 
কালক্রমে বাজকুমার তাহাব পিতা মৃত্যু হইলে বাজপদ গ্রতিষ্ঠিত হইলেন। কাশ্গ 
ভাঁবিলেন, “আমাৰ বন্ধু বাঁজা হইলেন; এখন আধাকে গ্রচুব শরথর্্য দান করিবেন) কিন্ত 
এর্ষে! আমার কি ফল? আমি মাতাগিতা ও রাজাকে ন! জানাইয়াই প্রব্রজ্যা অবলম্বন 
কৰিব, অনন্তর কাহাঁকেও কিছু না বলিগ্জা তিনি হিমালয়ে চলিয়া গেলেন, দেখানে খধি- 
্রত্রজ্যা অবলম্বনপুর্ক সপ্তম দিবসেই অভিজ্ঞ ও সমাপত্ভিসসূহ প্রাপ্ত হইলেন এবং উদ্- 
বৃত্তি দ্বাধ; জীবনযাপন করিতে লাগিলেন। প্রব্রজ্য। গ্রহণে পর তিনি লোমশকাশাপ নামে 

বিদ্িত হইলেন। তিনি ইন্দ্রিয়্যম করিয়া কঠোব তপন্ত! করিতে লাগিলেন? তাহার 
তগন্তার তেজে ধন্রতবন কম্পিত হইল। ক্র চিন্তা কিয়া কাশ/পেব তপন্ত। দেখিতে 
পাইলেন এবং ভাবিলেন, 'এই তপস্থী উগ্রতেজেব গ্রভাবে হয়ত আমাকে শক্রভবন হইতে 
বিচুত করিবে। অতএব বারাণদীবাজেব সহিত মিলিয়া ইহাব তগন্ত| ভঙ্গ কবিভে হইবে ।+ 
ইহা স্থির করিয়। তিনি পক্রভবন হইতে নিল্্ান্ত হইয়! নিশীথকালে বারাণসীবাজের শরনকঙ্গে 
গ্রবেশপুর্বক সমস্ত গৃহ নিজেব দেইগ্রভায় উদ্ভাসিত কবিলেন এবং বাঁজাব সমক্ষে আকাশে 
অবস্থিত হইয়৷ বাজাকে জাগাইবার জন্য বলিলেন, “মহাবাজ, শন্যা ত্যাথ করুন।” রাজা 
জিজ্তািলেন, “আপনি কে?” আমি পত্র ৮ এক অভিগ্রায়ে আগমন করিয়াছেন?” 
“মহাবাজ, আপনি সমস্ত জদুদ্বীপের একচ্ছত্রাধিপত্য পাইতে ইচ্ছা কবেন, কি করেন না?” 

ক এই জাতকের সূহিত সহা-জাতিকের (৭১) কোন কোন অংশ তুলনীর | প্রথম চাগ্সিটা গাথ| উভয় 
ক্াডবেই এক। 
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৯৫পপপপপপ সপ রাা্য্পাজ 

৭কেন ইচ্ছা করিব না?” স্তরে লোমশকাশ্যপকে আনিয়া পণুথাত-যক্ষ সম্পাদন করুন। 
তাহা করিলে আপনি শক্রেব ন্যায় অব ও অমর হইয়! সমস্ত জধুদ্বীপে একাধিপত্য কবিবেন। 

লোমণকাখাগে আমি কর যদি যজ্ঞ সম্পাদন, 
অলয় অগ্নর হবে, দেধলোকে বাঁদব যেমন 1 

রাজা "যে আগ্রা” বণিয়! এই প্রস্তাবে সম্মত হইধেন। শক্ত বলিলেন, প্তবে আর বিলম্ব 
করিবেন না” শক্র গ্রন্থান কবিলেন) রাজা পরদিন এক অাত্যকে ডাকাইয়! বছিলেন, 
সৌম্য তুমি আমার গ্রিম্নবন্ধু লোমণকাঁশাপের নিকটে যাও এবং আমাৰ আদেশে তীহাঁকে 
বল, রাজা আপনাব দ্বারা ধক্ত করাইয়। সকল জদুবীগেষ একচ্ছজাধিপতি হইবেন, আপ- 
নাঁকেও, আপনি যত ভূমি চান, দাঁন করিবেন। আপনি ধজ্ঞ সম্পাদন কবিঝার অন্ত আমাৰ 
সঙ্ষে চদুম 1” অমাত্য* 'ষে আজ্ঞা' বলিয়া, তগদ্ধী কোথাক্ধ থাকেন ইহা জানিবার অন্য 
নগরে ভেবীবাদন কবাইলেন এবং এক বনে€র তঁ।হার আশ্রগ জানে বলিলে তাহাকে সঙ্গে 
লইয়া বহু অনুচবসহ সেখানে উপস্থিত হইলেন। তিনি খিকে প্রণাম কবিম। একান্তে 
আমন গ্রহণ কবিলেন এবং বাজাব আদেশ জানাইলেন। তাহা শুনিয়া লোমশকাশ্যগ 
মহকে * বলিলেন, ৭্তুমি কি বলিতেছ?” তিনি নিম্নলিখিত চারিটা গাথা দ্বাব! তাহা 
অন্থবোধের প্রত্যাখ্যান কবিলেন £-- 

মাগরঅদয়, সাগর-কুস্তন। পৃথিষীয় আধিপত্য 
চাহিন| ক আমি, শুন, হয তুগি। বধিগাগ এই সত]। 
লভিতে ইহা তাজিতে হইবে ধ্যানরগ মহাধন 
নিল। নিরন্তর করিবে আমার শুনি বহু মাধুজ্ন। 

ধিব্ মেই ষশে, ধিফৃ মেই ধনে, জতিতে যাহায়, হায় 
অধর্দের পথে গণি মুুগণ নরবেতে শেষে যায়। 
থিক্ সে বৃত্বিরে অনুমরি যারে ঘভি বহু যশ, ধন, 
হয় মদমতত ভুমি পরমার্থ, হায়রে, মীনবগণ। 
বল কেষ্জ তিক্াগান্রথানি।  গুই্যার নাই স্থানঃ 

ঘুগি ঘায়ে বারে ভিক্ষাদক অগ্নে প্রব্াজক মাখে আণ, 
তবু এ জীবিকা রেট শতগুণে ; অধর্থাচয়ণে যডি 
হয যে জনার সেই অভাগা নিশ্চয় নিরয়ে গতি। 
এররাজক হয়ে, ভিক্ষাপাত লগেএ। অমহার, নিরাশ, 
কারব ভ্রমণ, হিংল| থেষ তারি, শ্র!ঘা এই মনে লয়। 
এর তুলনার বিভব রাজার, দেখ ভাবি) কিবা] ছার, 
ধন সাম আদি চাইন! পাইতে; ফিরিব না গৃহে আর। 

এই উত্তর গুনিয়। অমাত্য বাজাকে জানাইবেন। 'ন! আসিলে কি করিব? ইহ! 
ভাবিয়া বাজা ঢুপ করিয়া রহিলেন। কিন্তু শক্র আবার নিশীথকালে আতিয়া আকাশে 
অবস্থিত হইলেন এবং জিজ্ঞাসিলেন, "মহারাজ, লোমশকাশ্যপকে আনাই যক্ত করিতেছেন 
নাকেন?” “লোক পাঠ্ইয়াছিলাম , তিনি আমিলেন না” “হারা, আঁপনার খন্ঠা 
চ্বতী কুমারীকে অপঞ্ঝাব গরাইয়া সহেয সঙ্গে গ্রেরণ করন এবং তাহাকে বলিতে আদেখ 
দিন যে খষি আসিয়া হল্ত সপ্পাদন করিলে আপনি তীহাকে এই বষ্ঠা দান করিবেন। 
 হ ছমভারযদসঘিিশীশীাশাাীীশীা 



ব্ন৪ নব নিপাত । 
25525224222 
তিনি এই কুমারীব প্রতি জাদক্ত হইয়া নিশ্চিত আসিবেন।” রাজ] "যে আন্ত! বলিয়া 
এই প্রস্তাবে মম্মত হইলেন এবং পরদিন সহেব হাত দিয়া কন্াকে পাঠাইলেম। মহ 
বাজকন্তাকে লইয়৷ খবিব আশ্রমে গেলেন এবং তাহাকে প্রণিপাত ও অভিভাষপূর্বাক 
দিবাগনামদৃণ্ট কুমাবীকে দেখাইয়া একান্তে উপবিষ্ট হছইলেন। খধির ইন্রিয়দ্বাব খুনি 
গেল? তিনি কুমাবীর দিকে দৃষ্টিপাত কবিবাধাত্র তাঁহার প্রতি আসক্ত হইলেন এবং ধ্যান, 
বণ হারাইলেন। অাত্য তীহাঁব অন্থবাগের ভাব বুঝিতে গারিয়া বলিলেন, প্ভাদস্ত, আপনি 
ঘদি যক্ত দম্পাদন কবেন, তাহা হইলে রাজা এই কন্যাকে আপন।র পাদচারিকা বঝিমা 
দিবেন।” লোমশকাঁশ্যপ কামবশে কাঁপিতে কাপিতে বলিলেন, গ্ত্যই কি রাজ! আমাকে 
এই কন্যা দান কবিবেন?” "হী! প্রভু, আঁপনি যন্ত সম্পাদন করিলে নিশ্চয় দিবেন।" 
গ্ৰেশ, এই কন্ত| ঘদি পাই, তবে নিশ্চয় যক্তে ব্রতী হইব।” ইহ! বলিয়া খষি যে অবস্থায় 
ছিলেন,--জটাভাঁব ইত্যাদি ধারণ করিয়াই সেই কন্ঠাকে অইয়! আনন্বতরথে আবোহপপূর্ক 
বাঁবাণুদীতে উপনীত হইলেন। খধি আমিতেছেন শুনিয়া রাজাও যজ্ঞবাঁটে সমস্ত আয়োজন 
করি! রাঁধিলেন। অনন্তব খুঁষি উপস্থিত হইলে তিনি বণিলেন, "আপনি যদি ঘর মন্পাদন 
করেন, তাহা হইলে আমি ইন্্রতুলা হইব) যজ্ঞ পেষ হইলে আপনাকেও কন্যা সম্্রদান 
করিব। বেশ কথা বলিয়। খধি এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। পরদিন রাজ! খষিকে 
লইয়া চন্ত্রবতীর মহিত হজ্তবাঁটে গমন করিলেন। সেখানে হস্তী, অশ্ব, বুষতাদি মমন্ত 
চতুষ্পদ অন্ত শ্রেণীব্ হইয়া সঙ্জিত হইগ্নাছিল। কাশাপ যজ্ঞাবপ্তের জন্ট পগুঘাতে উগ্ভ 
হইলেন ও পণ্ড বধ করিয্না যক্তাবন্ত কবিলেন। ইহা দেখিয়া৷ মমবেত জনমমূহ বণিতে 
লাগিল, প্লে!মশকাশ্যপ, এরাপ কার্ধ্য ভবাদৃশ ব্ক্তিব অন্থুপযুক্ত--আপনাব পক্ষে ইহা পোভা| 
গাঁয় না” তাহারা পরিদেবন কবিতে কবিতে এই ছুইটা গাথ| বলিল £-- 

চন্্ ুর্ধা বলবান,. বলবা শ্রমণ, ব্রাহ্মণ? 
বলবতী বলে অতি সমুদ্রের বেলা বর্বজন। 
তভৌহধিফ কিস্ত বল আবনার জানিও নিচ্চয়, 

বাহার প্রভাবে গড়ি কাশ্বপের এ ছুর্দাতি হয়। 

চন্্রবতী কৈল ব্রতী, জনকের অভ্র ভরে 
নিদারুণ পণ্যে উ্রতগা এই মুনিবরে। 

ঘ সময়ে কাশ্যণ যঞ্জসম্পাদনার্থ মন্ষলহ্তীব গ্রীবায় আঘাত করিবার উদ্দেশ্যে স্ৃতীক্ষ 
খা উত্তোলন কবিলেন। তাহা! দেখিয়। হস্তী মবণভগে মহাবিবাব করিল হস্তীর চীৎকার 

গুনিয়! অন্ন হস্তী এবং অশ্ববৃষভাঁদিও মরণভয়ে বিকট চীৎকাৰ করিয়। উঠিল, উপস্থিত মস্ত 

লৌকেও হাহাকাব কবিল। এই মহাণব্ধে কাখাপেব চিত্তে উদ্বেগ জন্মিল, তিনি নিজের 

জট! দেখিতে লাগিলেন। তিনি নিজেব জটা, শ্মশ্র কুক্ষিলোম ও বন্গঃস্থলেব লোম অবলোফন 
কি, কি উদ্বেশো সেগুলি এত দীর্ঘ হইতে দিয়াছেন তাহা শ্মবপ কবিলেন এবং অনুতপ্ত 
ইইয়! বুঝিলেদ, ভীহাব মত লৌকের পক্ষে এরূগ পাপকারধ্য করা অতি অন্তার। তিনি 

নিজের উদ্বেগ বুঝাইধার জনয অষ্টম গাঁথা! বলিলেন £-- 
পড়িয়া লোভের বশে, কা হেতু হায়রে আমীর 

প্রবৃদ্ধি হয়েছে পাপে). পরিণাম বিষফল যার। 

পেয়েছি গাগের মুল, অনুরাগে দবন্ধনে আল 
ছেদন করিয়া, সুজি নিশ্দ লভিব, মহরাজ | 



৪৩৪-_উন্াধাব-জাতক। . ২০৫ 

ইহা শুনিয়া রাজ! বলিলেন, দলৌম্য, কোন ভগ নাই। তুমি-হুল্র কর$ আমি তোঁমাফে 
চনাবতীকে দিব, রাজা দিব, রাশি বাঁধি দপ্তরত্ব দিব ৮ প্মহাবাজ, আঁষার .এবপ পাপে 

গ্রশ্নোজন নাই। 
ধিক, শত ধিকৃ কামে, . কাঁম অতি হে এ উগতে ; 
তগন্ত। নহত্রগুণে শ্রেঠ মানি কামমেষ হাতে। 
তাই ভাজি ফাম আমি তগহায় হইব নিরত ঃ 

রাখ তুমি। নাথ, উন্থধতী। আর রালা যত। 

ইহা বলিয়া লোমশকাশ্যপ কৃতধযানপূর্বক নষ্ট বিভৃতি পুমঃগ্রাণ্ত হইলেন এবং আকাশে 
গর্যা? আপনে উপবিষ্ট হই বাজাকে ধর্মোগদেশ দিভে লাগিলেন। অনম্বর “মহারাজ, 
অগ্রমত্ত ছউন। এই উপদেশ দিয়! তিনি যত্তবাট ধ্বংস করাইিলেন, উপস্থিত বণণ্ত লোঁকফে 
অভয় দেওয়াইনেন, বাজার প্রার্থনায় বর্ণপাঁত না কবিয়াই আকাশপথে নিজের আশ্রয়ে 
ফিবিা! গেলেন এবং সেখানে যাবজ্জীবন শ্রদ্দবিহার ভাবনা! ফরিয়! ব্রদ্মলোক-গয়ায়ণ হইলেন। 

[ব্থান্তে শা। সতাসমুহ বাথা। করিঞেন। তাঁহ। গদি! সেই উৎকঠিত ভিদু' অর্হব লাভ করিধেন। 
মহবধান--তধন মারিগুত ছিফেন সহা-মাঁদক নেই অনাত্য এবং আি ছিলাম লোমণন্বাণ্যগ। ] . 

৪৩৪- চত্র-্াক-জীতক্ক। 

[শা্। জেতবনে অবস্থিতিবালে এক লোভী ভিদু'্র সন্ঘঘ্যে এই ষখ। বণিয়াছিদেম। এই খান্তি ঘড় 
লোভী ছিলেন, গাঞরচীযরছি পরিবার লোভে আচার্য্য ও উপাধাযদিগের সম্বন্ধে স্বীয় কর্তহ্য অবহেণা ষরিয়া 
গাত/কালেই আবসীতে ্রবেণ ঝরিতেন, বিশাখার গৃহে বছবিধ খাঁমিশ্রিত যথা পান করিতেন, দিবাতগে 
নামাদণ উতবৃষ্টরমণুক্ সুস্বাদু অন্ন ও মাংস থাইতেন। এবং তাছাঁতেও তৃপ্তিনাড ন করিম! খুলল অনাথপিগুদে়, 
কৌশমরাঁজের এবং অন্তাস্ত ধনী উগ|সকের গৃহে বিচরণ করিতেম। একদিন ভিক্ষু! ধর্মদভার় এই খাকির 
ঝোনুপতামন্বদ্ধে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন এবং শান্তা নেখানে উপস্থিত হইয়া ভাহাদ্ের আলেচামাম বিষয় 
জানিতে গরিলেন। শাগত। সেই ভিক্ষুকে ডাকাইগ| িজ্ঞামা করিঘেন, পডুমি ফি প্রকৃতই এভ লোভী ?* 
ভিছু মিছে দোষ শ্বীকা করিলে শাগা বলিলেন, "এত লোভী হইলে ফেম? পূর্ব্েও তুদি দে|তের বশবর্তাঁ 
হয়! যায়াণদীয় হপ্তিপরভৃতি প্রাণীর মুতেহতক্ষণে তৃণ্ডি গাঁভ ফরিতে গার নাই, তুমি দেখান হইভে গিঃ। 
গঙ্গাতী়ে বিটরণ করিতে বর়িতে পেষে হ্গিবন্তে গ্রধেশ করিয়াছিল?" অনন্বর ভিমি দেই অতীত বথ! 
জয়ন্ত করিলেন $--] 

পুরাফাছে বারাণমীরাজ ব্র্দদত্ের সময়ে এক লোভী কাক বারাণনীর হস্তিগ্রুতি লত্বর 
মৃতদেহ ভক্ষণ কবিত। কিন্তু সে তাহাভেও তৃপ্তি লাভ করিতে না পারিয়া ভাবিল, গঙ্গা 
তীরে গ্রিয়া যখগোব মাংদ খাইব। সে গণ্াতীরে গিয়া কম্েকদিন মৃত মহদ্য খাইল) 
তাহার গর হিমালয়ে প্রবেশ করিয়। নানাবিধ বন্ঠ ফল থাইতে লাগিন। অবদ্যে দে প্রভূত 
মং্য কচ্ছপদষ্পন্ন ও পন্মপবিশোভিত এক যুহৎ সরোবরের তীরে উপস্থিত হইল। (মখানে 
ছটা ডক্রবাক বান করিত। তাহার! শৈবল থাইত। তাহানিখকে দেখিস বাঁক ভাবির, 
ইহারা উক্ট্ণনপন্ন ও সর্ধাঘসুন্দব। ইহার! রি খায় জিজ্ঞাদা কবিষ্। আমিও ভাহা 
খাইব। ভাহা হইলে আমাবও বর্ণ কাঞ্চনেৰ প্তায় মনোহর হইবে। অনস্তব দে চক্রবাঁকদিগের 
কাছে গিয়া শিষ্টালাগেৰ পব একট! লাখাব অগ্রে বসিয়া প্রথম গাথায় ভাহাদিগেব প্রশংনা| 
কীর্তন করিঘ $-- 



২৯৬ নব নিপাত! 

আবৃত কাঁযায় বন্তরে * কে ভৌমর।, পদ্গিগ্ণ 
মিথুনে মিথুনে স্বথে কর হেথা বিচরণ? 
ঘল ভুলি, পক্ষিমধ্যে কোন্ পঙ্দী হেন আছে 

মর্ববিধ মমাদর পয মানুষের কাছে? 

ইহা শুনিয়া একটা চক্রবাক দ্বিতীয় গাথা বলিল £-- 

মানববুলের শত্রু তুমি কাঁক দুষ্ট অতি । 
মফলেই ঝামে ভাল চত্রবাক জায়া-পতি। 

হিংসার বির, তাই প্রশংস! মর্ধর পহি , 

বিচরি এ সরোবথে হ্বথে , কোন ভয় নাই। 

জন্তব কাঁক তৃতীয় গাঁথা বলিল £ -. 

কি ফল খাইতে পও থাকি এই মরোবরে? 

কোথ! হ'তে গাও মাংদ তোমর! ভোজন তরে ১ 

কি দিব্য ভোজোর গুণে হইথাছে তোমাদের 

দেহে এত বল। আর এ বিকাঁশ সৌন্দর্যের । 

ইহার উত্তরে চক্রবাঁক চতুর্থ গাঁথা বলিল £-_ 
জনমে লা, ক, কোন ফল এই মরোৰরে ; 

কোথ। গাঁবে চক্তবাক মাংস ভৌজনের তরে? 

বল ছাড়।যে ফেলি শৈবল আমর! খাই , 

আহারের ভরে কভু পাপপথে নাহি বাই। 

তখন কাক ছুইটী গাথা বলিল ;-. 
তোমর! যা খাও তাহে কচেন! আমার মন , 
ভেবেছিনু আগে আমি, এমন হেমবরণ 
লভেম্ছ তোঁমর। বুঝি ভৌজনের গুণে, তাই 

শুধাইনূ। শুলি কিন্তু এবে নে বিশ্বান নাই। 

আমি খাই নাংস। ফল, তৈল আর লবণের 
রলে রসনার প্রিয় ভোজ্য যুত মানুষের)-- 
ংগ্াম-ধিজয়ী বীর থেয়ে যাহ! তৃপ্তি পায়। 

তবু তোমাদের মৃত বর্ণ ন পাইনু, হায়! 

অতঃপর কাকের বর্ণ-মম্পত্তির অভাব এবং নিষ্বের বর্ণ-নম্পত্িব ভাব কেন ঘটিয়াছে, তাহা 
বুঝাইবার জন্য চক্রবাক শেষ গাথা গুলি বলিল £- 

বঞচিয়। অপরে নিত অশুদ্ধ কর ভঙ্গণ। 

হো মার হুবিধ গেলে করিতে খাগ্য হরণ, 

খাও ফল, খাঁও মাংস, শ্বপানে মশানে চর, 
কিছুতেই তবু তুমি তৃথ্থি নাহি লাভ কর। 

নিজের ভোগের তরে অধর্শের পথে চরে, 

সুবিধ! পেলেই যেই অগ্ভের সম্পত্তি হরে, 
নিলে তারে সর্বন , নিলিত হ'য়ে সতত, 

ব্ল বন, বর্ণ বল, সব(ই) তাঁর হয হত। 

* চত্ররবাঁকের বর্ণ গীত ঘলিয়া এখানে তাহাকে কাঁধাঁরবরীবৃত বল! হইয়াছে! 



৪৩৫-__হরিদ্রারাগ-জাতক | ২৯৭ 
৮০৯ পিস সপ ২ 

ধর্মপথে চরি, করি অল্লমা্জ আহরণ 
তৃত্তিসহ যেই জন ভাহাহি করে ভক্ষণ, 
বর্ণে শ্রেষ্ট সেই হইবে সন্দেহ দাই? 
বর্দের প্রকর্ষ শুধু খাগ্ুণে নাহি পাই। 

চক্রবাঁক এইরূপে নানাভাবে কাককে তিরস্কার করিণ। কাঁক নিজেই ইচ্ছা করিয়া 
তাহাকে এই তিরঙ্কারের অবকাশ দ্রিয়ছিল। এখন, “তোমার বর্ণপ্রকর্ষে আমার প্রয়োজন 
নাই” কা কা রবে এই কথ! বলিতে বলিতে সে গর স্থান হইতে পলায়ন কবিল। 

[কাস্তে শান্ত। মতামমূহ ধ্যাথা। করিলেন, তাহা শুনিয়া মেই লোভী তিক সকৃদাগামিফন প্রাপ্ত হইগ। 
সমবধান-তখন এই লোভী ভিগ্ষু ছি নেই কাক, দ্লাহুলসাঁতা৷ ছিলেন সেই চ্বাকী এবং আমি ছিলাম 

মেই চত্রবাঁক। ] 

৪৩০-হজিহ্রালাণ-জাতক্। 

[ শান্ত! জেতবনে অবস্থিতি-কাঁলে কৌন নীচচরিক্র! কুগারীকর্তৃক * প্রলুব্ধ এক ঝাক্তির সম্বন্ধে এই কথা 
বলিযছিলেন। ইহার বর্তমান বন্ত ব্রয়োদণ নিগাতে খুল্নারদ-লাতকে (৪৭৭) বিবৃত হইবে। ] 

অতীত বস্তুতে দেখা ধায়, কুমারী যখন বুঝিল থে তাপসকুমারের শীলতঙ্গ হইলেই তিনি 
তাঁহাব বশে আসিবেন, তখন সে স্থির করিল “ইহাকে বঞ্চনা করিয়া! লোকানয়ে লইয়া যাইতে 
হইবে।, এই উদ্দেগ্তে দে বলিন “বনে রূপার্দি কামভোগ্য বিষয়ের অভাব? এখানে দীন রক্ষা 
করিলে তাহ! হইতে মহাফল পাইবার আশ! নাই ) পক্ষান্তরে লোকালয়ে বূপাদি সতত বিদ্যমান; 
দেখানে দীল বক্ষ! কৃবিতে গারিলে মহাফন-গ্রাথি হয়। চলুন, আমাৰ সঙ্গে সেখানে গ্রিয়। শীল 
রক্ষা করিবেন; অরণো থাকিয়! লাভ কি? 

সুদুর অয়ণো থাকি শীলর্। বড়ই হুকর , 
গ্রামে থাকি রক্ষে শীল। প্রকৃত পুণ্যায। সেই নর ।৮1 

ইহা শুনিয়। তাপনকুমার বলিলেন, “আমার পিতা বনের মধ্যে গ্রিযাছেন; তিনি ফিরিলে 
ভীযার অনুমতি লইয়৷ যাইব।* ইহাতে কুমারী ভাবিল 'ইহার পিতা বর্তমান আছেন, বোধ 
হয়। তিনি যদি আমার দেখিতে পান, তাহ! হইলে তীহার বাকের আঁগা দিয়! এমন প্রহার 
করিবেন যে, আমি মরিয়া যাইব। অতএব আঁমার আগেই যাওয়া কর্তব্য ।' সে ভাপন- 
কুমারকে বলিল, "আমি আগেই রওন| হইলাম) পথে আমি সক্কেত রাখিয়! যাইব; আপনি 
ভাহা! দেখিক্জ। শেষে আদিবেন।” 

কুমারী প্রস্থান করিলে খবিকুমাঁর কাষ্ঠ আহরণ করিলেন না, পানার্থ জল আনয়ন 
করিলেন না, কেবল বগি! বিয়া ভাবিতে লাগিলেন ; যখন ভীহার পিতা আশ্রমে ফিরিলেন, 
তখন তাহার প্রতুাদ্গঘন পর্যাস্ত করিবেন না। পুত্র কোন রুমীর কুহকে পডিম্াছে ইহা 
বুঝিতে পারিয়াও খষি জিজ্ঞাসিণেন, “বৎস, তুমি কাঠ আহরণ কর নাই, জল আন নাই, 
টি 'ুমকুমারী' আছে। খুম্দুল ? কিন্ত এখানে প্রাকৃত বা! নীচচরিজা (০০256) এই অর্থ গ্রহ 

ল! 

+ তু*-বিকারহেতে মতি ধিক্রিযন্তে যেষাং চেতাংমি ত এব হীরা) 
বি 

৮ 



২৯৮ নব নিপাত। 
টিভি 2 ডি তির ভোরের 
আহারেরও কোন বাবন্থ! কর নাই, ফেবল বমির বদিয়। কি যেন ভাবিতেছ। ইহার কারণ 
কি?” ভাপসকুঘার বলিলেন, প্বাবা, গুলিতেছি যে, অরণেঃ রক্ষিত দীল যহীফলপ্রদ নহে? 
মহাফল পাইতে হইলে লোকালয়ে গিষ। শী রক্ষ! কর! আব্ঠক। আমি দেখালে গিষ। শীল 
রক্ষা ফরিবঃ আমার বন্ধু আমাকে ঘাইতে বনিয়। অগ্রেই যাত্র! কবিয়াছেন; আমি তঁহারই 
সদে যাইব। দেখানে গিয়া আমি কিপ্ন্প লোকেব প্রীতিভাজন হইতে চেষ্ট। কবিব, তাঁহা 
বণিয্বা দিন £-- 

বন ত,লনি গেলে গানে, 
মিশিব লেকের সঙ্গে, 

কি শীল, কি চরিত দেখিয়া 
দিন, পিভঃ, আমায় থণিয়!। 1” 

ইহাঁধ উদ্তৃবে তাপন নিয়নিখিত গথাগুলি বলিলেন £__ 

যাহার হইবে তুগি বিশ্বাস-ভাজন, 

বিশ্বাসের পাঁত্ত হ'তে যে চীয় তোমায়, 
গুলিতে তোমার থা যার আবি, 
তব অপরাধে ক্রোধ না| উপজে ধার, * 

কায়মদেবক্ষো তব অনিষ্ট কান! ভ্রমেও তোমার যেই কখন(ও) রে নাঃ 
করিবে নির্ভয়ে ভারে হায় অর্পণ, যথন যাইবে তুমি ছাঁড়ি এই বন।* 

ধর্ম গথে চলে সদা, অথচ যাহীর ধার্দিক বলিয়। সনে নাই অহনার, 
হেন শুল্াচারী প্রান্তে গেবিবে যতনে যখন যাইবে ভুমি ছাড়ি এই বনে। 

হরিণের মত অনুরাগ যার এই আছে, এই নাই, সে নয় তোমায় 
মিতার উগযুদত। দক্টের পরার তাহ!র চঞ্য টিত নাদাদিকে ধায়। 
ক্ষণে তুষ্ট সণে রুষ্ট এমদ নোফের 
ত্যজিবে এমন বন্ধু অতি সাবধানে, 

তু মর্পে। লিপ্ত কিংবা! মহাগথে 

হয় যদি াজপথ বড় অপমান 

ছুর হ'তে সেই মত তুমি অনুষ্াণ 
বেদী মিামিপি, বত, মুর্থর মহিত 
মুর্খ আর শত্রু দুই তুল্য ভাবি মনে 

এই উপদেশ মৌর । আমার বচল 

অনৃত্মংসা নানা দুঃখেই আগায় , 

সংসর্গে বিগ, বৎস। ঘটে খানবের। 
যদিও থ|কিতে হয় জনহীন থমে * 

বর্গন করিয়! যায় লৌকে দূর হতে ) 
অন্য গধে ধায় রথী ফিরাইয়। যান। 
দুজন সংসর্থ মদ। করিবে বর্দল। 

করিলে ঘটবে তথ অশেষ অহিত। 

ূর্থের সংসর্গ তাগ করিবে যতনে। 

অগ্রমত্ত তাবে তুমি করিবে গালল। 
ফরিবে অমত্মন্ন মদা পরিহার | 

পিতার নিকট এইরূপ উপদেশ পাইয়! কুমার বলিদেন, "আমি লোকালয়ে গেলে ত আপনার 
নায় পণ্ডিত পাইৰ ন।। অতএব সেখানে যাইতে ভয় হইতেছে। আমি এখানেই আপনার 
গন্নিধানে থকিব 1” অনন্তব খধি তীহাকে আরও অনেক উপদেশ দিলেন এবং কৃত্নপরিকর্শ 

পিখাইলেন। ইহাতে কুমার অবিলঘ্ে অভিজ্ঞ। ও লমাপভিনমূহ লাভ করিণেন এবং পিত! 
পুক্র উভয়েই ব্রহ্মলোকপরাগ্ণ হইনেন। 

[কথান্তে শাণ্ড সঙ/সমূহ খাখা। করিগেন। ভাহ। গুনিয়। মেই উৎকঠ্িত ভিগ্কু শ্রোভাগত্তিফণ গাও 
হইলেন! 

সগবধান-্ভধন এই উৎকঠিত ভিক্ষু ছিল দেই তাগবহুগার, এই ভুমারী ছিল দেই কুমারী এবং আমি 
ছিগাগ নেই হৃপতিত পিতা] 

+ এই গাথাগুলি অরণা-লাতকেও (৩৪৮ ) আছে। 



৪৩৬-সমুদগ-জাতক । 

[শা জেতবলে অবস্থিতি-ক।লে জনৈক উৎকিত ভিক্ষুর মন্থদধে এই কথ| বলিয়াছিলেন। “তুমি প্রকৃতই 

উৎকঠিত হইাছ কি না," শান্ত! এই কথ। জিজ্ঞাসা করিলে মে বাতি নিজের দৌধ শ্বীফার করিয়াছিলেন। 

তখন শান্ত! বলিয়াছিলেন, “দেখ। তুমি রমদীলাভের জন্ত বাগ কেদ? রমদীয! পাগ|স্কা ও অবৃডজ্ঞা। পূর্বে 

একট! দৈত্য কোন রমণীকে বিয়া নিজের কুদ্দির মধ্যে ঝা খিয়। বিচরণ করিত, তথাপি দে উহার চরিজ্র বা! 

করিতে ও উহাকে একমাত্র পুরুষে আসক্ত রাখিতে পারে মাই। মেধাহ। না গারিয়াছ, তুমি ভাহা গাঁনিষে 
কেন?" অমভ্তর ভিনি সেই অতীত ধথা আরস্ত করিলেন £-] 

পুৰাকালে বারাণদীরাজ ব্র্গবত্তের সময়ে বোধিদতব বিষয়বাসনা পরিহা'রপূর্বরক হিমালয়ে 

গ্রবেশ কবিয়া প্রতর্া গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ভভিজ্ঞা ও সমাগত্িণমূহ লাভ করিয়া 
বন্ঠ ফলাহারে জীবন ঘাপন করিতেন। তাহার পর্ণশালার অনতিদুবে একটা! দানব * থাকিত। 
দে মধ্যে মধ্যে মহাসত্বেব নিকটে গিয়া। ধর্মকথা গুনিত 7 কিন্তু বনের যে অংশে মানুষ যাতায়াত 
কবিত, মেখানে অবস্থিত থাকিয়। মানুষ ধরিয়াও থাইত। 

তৎকালে কাণীরাজোব এক পরমন্ুনদবী কুলকন্া। কোন প্রতান্ত গ্রামে বাম করিত। সে 
একদিন মাতাপিতাকে দর্শন করিয়। প্রত্যন্তগ্রামে ফিরিয়া যাইতেছিল। তাহার অনুচবদ্দিগকে 
দেখিতে গাইয়। দানব ভীধণমুন্তি ধারণ করিয়া! তাঁহার্দিগেব অভিমুখে ধাবিত হইল। অমুচরেরা, 
যাহার ছাতে যে অন্ত্রশগ্ ছিল, সমস্ত ফেলিয়া পলায়ন কবিল। দানব তখন যানারঢা পবম- 
স্ুদরী নেই কুলকণ্ঠঃকে দেখিতে গাইল বূপমুগ্ধ হইয়! তাহাকে গুহায় লইস়্া গেল ও বিবাহ 
করিল। মে তদবধি ঘ্বত, তুল, মৎস, মাংস এবং মধুর ফলাদি আহবণ করিয়া ভাধ্যার 
পোষণ করিত, তাহাকে বস্ত্র ও অলঙ্কারাদি দিয়] মাজাইত, গাছে তাঁহার চরিত্র বলুধিত হয় 
এই আশঙ্কায় তাহাকে একটা করওকের মধ্যে রাখিত এবং ফোথাও যাইবার কালে করওকটা 

গিলি! নিজের উদরেব মধ পৃবিত। মে একদিন দানের জন্ত এক মবোবরে গিয়া করওফটা 
উদিগরণ করিল, তাহা হইতে বমণীকে বাহির করিয়া তাহার শরীরে গঞ্গাহ্থলেপন করিল, 

তাহাকে অনঙ্কার পরাইল এবং "কিছু কালেব জন্য গায়ে বাত।দ লাগাও ধলিয়। তাহাকে 
ববগুকেব মমীগে রাখিয়া নিজে স্নানের ঘাটে অবতরণ করিল। তাঁহার মনে কোন দন্মেহ হু 
নাই, এদন্ত সে একটু দূরে গিয়। মান কবিতে পাগিল। এ সময়ে বাযুর পুত্র কটিদেশে খড়ী 
ধারণ করিয়া আকাশপথে যাইতেছিল। সে ইন্ত্রজাল-বি্ায় পটু ছিল।, বমনী তাহাকে দেখিয়া 
ইস্তদাঝ। নক্ষেত করিল। বাধুপুত্র তৎক্ষণাৎ অবতীর্ণ হইল) রুষণী তাহাকে করগঁকেব মধ্যে 
ফেলিয়া, দানব আমিতেছে কি না, দেখিতে লাগিল,তাহাকে আমিতে দেখিয়া।সে নিকটে উপস্থিত 
হইবাৰ পূর্বেই তাহাকে দেখাইন্সা কবওক খুলিল, ভিতবে গিষ। উন্রজানিকে উপ শুইয়া 
গড়িন এবং তাহাকে নিজের পরিচ্ছদ দ্বাব| আবৃত কবিয়! রা খম। দানব আসিয়া করওকট| 
গরীক্ষা কবিল না) সে ভাবিল, কেবল আমাৰ স্ত্রীই ইহার ভিতরে রহিয়াছে। সে উহা গিলিয়া 
নিন্ধের গুহাভিমুখে চলিল এবং যাইতে যাইতে ভাবিল, “তাপসের সঙ্গে অনেক দিন দেখা করি 
নাই, আজ তাহাকে প্রণাম কবিয় যাইব ইহা স্থিব করিয়া সে বোধিসত্তেৰ নিকটে গেল। 

* মুলে দানব রক্থমো' এই গদ আছে। সংস্কৃত মাহিতো দানব ও রান এক লছে। 



৩০৪ নব নিগাঁত। 

বোঁধিদঘব তাহাকে দুর হইতে দেখিয়াই বুঝিতে গাঁবিলেন, তাহার কুক্ষিমধ্যে ছুই ব্যক্তি রহিযাছে। 
তিনি তাহার সহিভ আলাপ করিবার কালে প্রথম গাঁথা বলিলেন £₹-- 

কৌঁথ! হতে ভোমর! আদিলে তিন জন? স্বাগত! হেথায় কর আগম গ্রহণ। 

বল, গুনি, কুখন ত তোম| মার 2 ব্ছদিন পরে দেখা হইজ এবার) 

ইহা গুনিয মানব ভাঁবিন, “আমি ত এই তাঁপদেব নিকট একাই আঁসিগ্াছি। অথচ ইনি 
তিন ভ্রনের কথা বলিতেছেন! ইনি বলেন কি? ইনি কি গ্রকৃত ব্যাপাব বুঝল! এরূপ বণিতে- 
ছেন, কিংবা! উন্মতের স্তায় প্রলাপ করিতেছেন ?' সে তাঁপসের নিকট গিয়া প্রণিপাভপূর্্ক 
একান্তে উপস্থিত হইল এবং তীহার সহিত আলাগ করিবাব কানে দ্বিতীন্ গাথা বধিন £_. 

এনেছি একাকী আঁ আপনার কাছে । দ্বিতীয় আমার সঙ নাহি কেহ আছে। 
তবু মিঞ্ঞামিলা, মুনিবর। কি কারণ, শকোথ| হতে তোমর। আমিলে তিনজন ?" 

বোঁধিসত্ব জিজ্ঞাসিলেন, “তুমি কি প্ররুতই ইহার কাবণ শুনিতে চাও?” দানব বিল, 
গা, তদস্ত।” “তবে গুন। 

তুমি, তব ভারা, যারে পেটিকা, ভিতরে. পুরির। কুদ্দিতে গা রাখ রক্ষাতরে, 
তৃতীয় বাহুর পুত্র ভারযামঙ্গে ত্র কুক্ষি মধ্যে করিতেছে গধনউৎমব ।* 

ইহ! গুনিয়। দানব তীঁবিল, “ইন্্রজাবিকেরা বন মায়া জাঁনে। ইহার হাঁতে যদি খড় থাকে, 
তবে ত আরাঁর কুক্ষি বিদীর্ণ করিগ্নাও পণীয়ন করিতে পারে । যে এই ভয়ে ফত পরপর 

গাঁরিল, কবগকটা উদগিরণ করিয়। বন্ুথে স্থাপন করিল। 

শান অভিদগুদধ হইয়। এই ঘটনা বর্ন করিবার জন চতুর্ধ গাথা বলিলেন -- 

কাপিয় অপির ওয়ে দলিব তখন কুক্ষি হতে করও করিল উদ্গিরণ। 

খুলি মেখে মালা গন্ধে বনিতা! তাহার. ঝাহুন্দের মনে করিছে বিহার । 

অনন্তর করগ্রফটা যেমন খোল! হইল, অমনি বাপু মন্ত্রূপ কবিয়া। খড়াহণ্তে আকাশে 

উতলক্ষন করিল। তর্শনে দানব মহাঁদত্বের গ্রৃতি অত্যন্ত মন্তষ্ট হইগা তাঁহার স্ততিস্থচক পেষ 

গাথাগুলি বিগ ১-- 

উ্তগা৷ ভূমি, স্পষ্ট করিদা দর্ণদ নারীবণে নরের ফি হয়েছে গডন। 

গণের মতন ধারে র্দিল যতনে, মেই ছুষ্টা কনে কেলি অগরের মনে 

নেবেন তাপমগণ অগ্ধিনে যেমন, দিবারাত্রি দেবিঘাঁম ইহারে তেমন। 

মনেই চরে ত্যজি ধর্ম অধর্দের পথে! বদুদ্ব কর্তবা নহে প্রমদার সাথে 

শরীরের মধ্যে এরে র্দিযা বতনে ভবিতাম ভজিবে ন! অগ্ত কোন জুনে; 

সে মোহ দিয়াছে জাগি; ছুষ্টা। অমংযতা গর পুরুষের সনে এে কেছিরত| । 

চ্সিডেছে তাক ধর্ম অধর্ধের পথে! বন্দ কর্তব্য নহে গরমণার মাথে। 

যত সাবধানে কেন করি না রণ, বহু ছল জানে নারী, বিশ্বাম কখন 

চরিত্রে ভীহার জার কর] নাহি যায়) নরকে পথে নানী প্রপাঁতের প্রা়। 

বুমনংসর্গ তাজি যে জন ঘিরে, বীড শোক হয়ে মেই হুখলাভ করে। 

খুমণীসংর্স ভাজি ধর্ম অনুষ্ঠীন-- ইহাই বিজেগ পক্ষে গন্রলনিদান। 

এই সুখ তাহীদের ্রর্ঘনীয় অভি। . র্রমনীসংঅর্থে ঘটে অশেষ দু্গীতি। 



৪৩৭__পুতিমাংস-জাতক । ৩০১ 

ইহা বলির দানব মহাসত্বের পাদমূলে পড়িয়া নিবেদন কবিল, “ভরন্ত, আজ আপনার কৃপায় 
আমার জীবন রক্ষা পাইগ়াছে। এই পাপিার চক্জান্তে মায়াবীর হাতে এখনই প্র1ণ হারাইতে- 
ছিলাম।” দে এইরূণে মহাসত্বেব মহিমা! কীর্তন কবিণ , মহাপন্বও তাহাকে ধর্মতত্ব বুঝাইয়া 
বলিদেন, “তুমি এই রমণীকে কোন রূপ দও দিও না, তুমি শীলসম্পন্ন হও ।” ইহা বলিয়া 
তিনি তাহাকে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠাপিত করিলেন। দানব বলিল, «আমি নিজেব উদরের মধ্যে 
আবদ্ধ কবিষ্নাও যখন ইহাকে রক্ষা কবিতে পাবিলাম না, ভখন আব কে পারিবে?” সে 
রমণীকে পরিত্যাগ কবিয়| লিজের অবণামধো প্রবেশ কবিল। 

কথান্তে শান্ত। মতামমূহ ব্যাথা করিগেন। তাহ। শুনিয়া মেই উৎকঠত ভি্ষু মেতা পত্বিফল প্রাপ্ত হইলেন। 

[বমবধান -তখদ আমি ছিথ।ম নেই দিবাচদুঃ তপদ্ী। ] 

চ্আরবা নৈশোগাখনঙ।লাতেও দেখ! যম, একট| দৈতা কোন রমণীকে পেটিকার থগস্তরে পুরিয়! 
রাখিত এবং গঙ্গে লইয়। বেড়াইত। তথাপি দে তাহার চরিত রক্ষ! করিতে পারে নাই। 

৪৩৭_পুতিমাহস-জাতক্ক। 
[শান জেতবমে অবস্থিতিকালে ইন্ট্িয়সংযম-নন্বপ্ধে এই কথ! বলিয়/ছিলেন। কোন সময়ে বহু ভি 

ইন্রিয়গর রদ্ষ। করিতে অঃমর্থ হইয়াছিলেন। তীহাদিগরকে উপদেশ দিবার উদ্দেগ্তে শান্ত স্থবির আনন্দের 
ছারা অমং্যত ভিগুণঙ্ঘ মমবেত করাইয়। লিজে অলঙ্ৃত পল্যদ্ধর মধ্যে দীন হইলেন এবং ভিক্ষুদিগকে 
ষ্থোধন পূর্বক বলিলেন, পডিদ্ুগণ, যাহার ভিগ্ু হইয়াছে, তাহাদের পক্ষে রাপাদি আগাতপ্রীতিফর ইন্জিয়- 
বিয়ের বদীডুড হইঘা তাহাতে আমক্ত হওয়। বর্তবা নছে+ কারণ এইবপ আর্তি কাদেই যদি তাহাদের 
সৃতা ঘটে, ভবে তাঁহার! নরকাদি অপায়ে জন্মন্তর প্রাপ্ত হ়। অতএব তোমর! বপাদি আগাতপ্রীতিকর ইন্তিয়" 

বিষয়ে আম হইও ন|| যাহাদের মন রূপাদির চিন্তাতেই মগ্ন, তাহার! প্রতাক্ষ ভাবেও মহ|বিনাপ প্রাণ্ড ছইয়! 
খ|কে। এই অনা রূগাদি অবলোকন কর অপেক্ষা তগ মৌংশলাক] দ্বারা চক্ষু নষ্ট করা বরং ভাল।" পাস্তা 
এ মন্ঘদ্ধে আরও মধিস্তর উপদেশ দিয় শেষে এই বলিয়! উপনংহার করিলেন $--তোমাদের পক্ষে বগ অবলোধন 
করিঝর কল আছে, অবার।কন ন! করিবার কালও আছে। যখন অবালোকদ করিবে, ভথন প্রীতির চক্ষে 
দেখিদে না। অগ্রীতির চক্ষে দেখিবে? ভাহা হইলেই তোমর| হব ্ব কর্তব্য গথ হইতে ত্রষ্ট হইবে না। তোমা" 
দের বর্তধা গধ কি কি বগিতেছি শুন :- চারটা শ্মৃহাগস্থান *, অষ্টানিক আর্য মার্গ, এবং নববিধ লোকোতর 
ধর্দ।1 এই গুলি ভেমাদের গথ_তে।সাদের বিচরণ ভূমি। যদি তোমরা! এ গুলি অতিক্রম না ফর, তাহা 
হইনে মার ভোখাদেয উপর কথনও প্রতুত্ব বিস্তার করিতে পারিবে ন1। কিন্তু ধমি কামবশে রূপাদি প্রীতির 
চক্ষে রন কর, তাহ! হইলে গুতিগাংলনামক পৃগ।লের ন্যার তোমর! স্ব শ্ব বিচরণ ক্ষেত্র হইতে বহিকূত হুইবে।” 
অনভ্তর তিদি যেই অতীত কথ| আরম্ভ করিলেল £-_) 

পুরাকালে বাবাণনীবাজ র্ধদত্তের সময়ে হিযালছ্বের বনমধ্যস্থ এক পর্বত-গুহায় বছু শত বন্য 
ছাগ বাম কবিত( তাহাদের যাঁস্থানের অবিদুবে আর একটা গুহায় পুতিমাংদ নামক এক 
শৃ্ান ও বেণীনায়ী তাহীর ভারয্য। থাকিত। একদিন পৃতিযাংস ভার্ধ্যার মহিত বিচরণ করিবার 
কালে এ ছাগ গুাকে দেখি! ভাবি, “কোন উপায়ে ইহাদের মাংস খাইতে হইবে। অন্তর 
পপ 

পাপ * তারে মতিপটুঠান* অর্থাৎ গ্বভীর ধ্যান -কাানুগম্দনা, বেদদানুপদ্ননা, চিততানপস্দদা বন্ধন 
গল্ধনা, অর্থাৎ দেহের মধো যে সকল অশুচি আছে তাহাদের চিন্তা, বেদলায় (58079211079) থে পাপ জন্মে 
ভাহার চিত্ত, চিত্তের অস্থাযিতবচিস্ত। এবং মতবার চিন্তা । 

1 মাত, ফলচতু্য় ও নির্বাণ, এই নয়টা । 
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নে কৌশলবলে এক একটা! ছাগ মারিতে আবস্ত কবিল। শৃগাল ও শালী, উভরেই ছগ 
যাংস খাইয়া সবল ও স্থৃলদেহ হইল। এদিকে ক্রমে ক্রমে ছাগকুলের ক্ষ হইতে লাগিল? 
তাহাদেব মধ্যে যেড়মাত। নায়ী এফ ছাগী বেশ বুদ্ধিমতী ছিল। শুগাঁল উগায়কুশল হইয়াও 
তাহাকে যারিতে পারিল ন1। অনস্তর একদিন সে ভার্যার নহিত মন্ত্রধা কবিল, “ভগ্জে, ছাগকুণ 
গ্রায় লয় পাইয়াছে। এ ছাগীটাকে কোন উপায়ে খাওয়া আবস্তক। আমি একটা! উপায় স্থির 
করিয়াছি। তুমি একবার গিয়! উহার সন্ধে সই পাতাও। তাহার পর যখন বিশ্বাদ জন্মিবে, 
তথন আমি মবিগ্নাছি এই ভাণ করিয়া একদিন শুইয়। থাকিব। তুমি উহার কাছে গিয়া বলিবে, 
দিই, আমার স্বামী মরিয়াছেন, আমি অনাথ! হইয়াছি , তুই ছাঁড়া আমার আর কোন জাতি 
কুটুঙথ নাই। চণ্, দুই জনে মিলিয়া বান্দাকাঁটি করিয়া তীহার দৎকাঁর করি গিয়া ।' এইরূপ 
বনি! উহাকে লই আদিধে ; আমি তথন লাফ দিয়া গলা! কাম্ড়াইয়! উহাকে মারিব।” শৃগালী 
এই প্রস্তাবে মক্মত হইয়া বলিল। “বেশ উপায় স্থির করিয়াছ।” সে ছাগীব মে সই পাতাইল, 
ক্রমে তাছার বিশ্বাদভাজন হইল এবং একদিন এরূপ বদিল। তাহা গুনিয়। ছাগ্ী বলিল, “সই, 
ভোর স্বামী আমার সমস্ত জাতিজন খাইয়াছে। আমার ভয় হইতেছে; আমি যাইতে পারিব 
না৮ «কোন ভয় নাই, মই। যে মবিয়াছে, সে কি করিবে?” “তোর স্বামী বড় নিষ্ঠুর) 
সেই জগ্ত ভন পাই। ছাগী এরূপ বলিলেও শুগালী তাহাকে পুনঃ পুনঃ অন্থরোধ করিতে 

লাগিল। তাহাতে ছাগী ভাবি, “তবে বুঝি প্রকৃতই মরিয়াছে। কাজেই মে শৃগালীর প্রস্তাবে 
সগ্মত হইয়া তাহার সঙ্গে চলি) কিন্তু যাইতে যাইতে ভাবিণ, “কে জানে, কি ঘটবে? এই 
আশঙ্কায় সে শুগালীকে অগ্রে রাখিয়া শৃগাল ফোথায় আছে জানিবার জন্য ইত'ঘ্তত দৃষটিপাড 
কবিতে করিতে যাইতে লাগিল। শৃগান তাহাদেব পায়েব শব শুনিয়া! ভাবিল, 'ছাগী বুঝি 
আফিল।” সে মাথা তুলিয়া চক্ষু ছুইটা উপ্টাইয়া তাকাইন। ছাগী তাহাকে এইরূপ করিতে 
দেখিয়া ধুঝিল যে, পাপাত্মা তাহাকে গ্রবঞ্চিত ফরিয়া মাবিবাব অভিমন্ধি কধিগ্নাছে। মে তখনই 
ফিবিয়া পলায়ন কবিল। শূগাণী জিজ্ঞাদিন, প্পলাইলি কেন, মই? ছাগী নিম্নলিখিত 
গাথায় পলায়নেব কাবণ বলিল £- 

গুতিযাংদ যেমন ক'য়ে এ দিফে ভাকাল 
ধঙ্্তে ফি, সই, মৌটেই তাহ! লাগেনি মোর ভাগ। 
প্রাণ ধাচাতে পলাইল।ম আমি সে ফারণ 
এমন নয়ার কাছে, বল, থাছে কোন্ জন। 

ইহা বলিয়! ছাগী নিব বাসস্থানে ফিরিয়া গ্েল। শূগালী তাহাকে ফিরাইতে ন! পাবিয়! 

বুদ্ধ হইল এবং স্বামীর নিকটে গিয়া দুঃখ করিতে লাগিল। শৃগাল তাহাকে ভৎধন! করিয়া 

দ্বিতীয় গাথা বলিল £-- 
ক্ষেগী ঘেনী গতির কাছে সথীর গুদ গায়, 

এদে ছ|গী গেল ফিয়ে , (এখন ] কথুছে হায় হায়। 

ইহাব উত্তরে শৃগা'লী তৃতীয় গাথা বলিল :-- 
দ্ষেগী আমি, না ক্ষেগা তূমি, ভাবি দেখ মনে, 
তোমার মত যোকার।মটা নাই ব্রিডূষনে। 
মার মত থাকবে পড়ে, এই ত কথ! ছিল। 

অমময়ে তাকাইতে ঘুকধি কেবা দিল? 



-৪৩৭--পুতিমাংস-জ্বাতক ! ৩৪৩ 

জানেন পণ্ডিতগরণ। কালাকালে উন্মেল্লনা করিতে নম্গন | 
হইবে শুকালদর্শী, গুতিগাংস শিবীবৎত।. ছুঃখের ভাজন। 

এইটি অভিমনুদ্ধ গাথা 

অনন্তব বেণী পৃভিমাংসকে আশখাস দিয়া বলিল, "স্বামিন্, চিন্তা করিও না; আমি ফোন না 
কোন উপায়ে তাহাকে আবাঁব আনিতেছি। এবার আমিলে দাবধানে ধবিবে; আব যেন ভুল 
নাহ্ম।* সে ছাগীর নিকট গিয়া বলিল, "মই, তুই কেবল আশমাদেব বাড়ীব কাছে গিম্লাছিলি? 
কিন্ত ভাহাতেই আমাদের বড় উপকাৰ হইয়াছে। তুই উপস্থিভ হইবামাত্র আমার স্বামীর 
জান হইয়াছে, তিনি এখন বীচিম়া উঠিমাছেন। চল্, তীহাব সঙ্গে গিয়া ছটা ষিষ্টালাপ কবিবি। 

আগের মূ ভালব।সা। মইলো, আবার চাই, 
পুর্ন পাত লয়ে আঁ, চল্ মেধানে ফাই । 

দেখবি মেধায়, সোয়ামী আমার, উঠেছে বচিয়। ? 
বল্বি ছুটো মিষ্টি কথা, সয়ারে তুই গিয়!। 

ছাগী ভাবিল, 'এই পাপিষ্ঠা আমাবে বঞ্চন] কবিতে চায়। ম্পষ্টতঃ শক্রুত! কবাঁও তাল 
হইবে না, ইহাকে কৌণলে বঞ্চনা কবিতে হইবে।” ইহা! স্থির কিয়! সে ষ্ঠ গাঁথ! বলিন £-- 

থে থাক তুই, মইবে! আমার, পূর্ণ গার দিব? 
সঙ্গে লয়ে চাষ বাকর, এখনি আমিব। 

তুই আগে যা, খিয়! যোগাড বর্ণে তাদেয় তয়ে 
ভাল ভাল থাধার জিনিস, আছে ঘ! তৌর ঘয়ে। 

ম্গালী তখন ছগীকে তাহাব অন্থুচবদিগ্রেব সম্বন্ধে জিজ্ঞাদা করিল £-- 

চাকর ঝঝর। সই, কেমন তৌর, কি কি নাস ধরে, 
খাবার যোগাড় যাদের তরে করবো গিয়! ঘরে? 

ছাগী বণিল £-_ 

"্চারট। কুক ঢাঁকয় আমার: শুন্বি তাঁদের নাম? 

মালিক আর চতুরাক্ষ (ঘায়) যমাঁলয়ে ধম, 
পিঙ্গিব, যার কট! রংট! দেখলে লীগে ভয়, 

অনু, যে কার্ডিকেয়ের মাথে মদ রম়। 
এরাই আমায় রক্ষা কুরে, এদের খ।বার ভরে 
করগে যোগাড়, সাঁধা যা তৌর। গিয়ে এখন ঘরে । 

ইহাদের এক একটার সঙ্গে আবাঁর পাঁচ শ কুকুর থাকে । তবেই আমার সঙ্গে ছই হাজার 
কুকুর যাইবে। যদি তাঁর! খাবার ন। পায় তাহা হইলে তোকে ও তোর স্বামীকে খাইয়া 
ফেনিবে।, ইহা শুনিয়া শৃগালীর এত ভল় হইল যে, গে ভাষিল, "ছাগীর আর সেখানে গিয়া 
কাজ নাই; যাহাতে সে না যায়, কোন না ফোন উপান্ধে তাহাই করিতে হইবে। সে বলিল, 

ঘর ছেড়ে তুই গেলে লো. সই, এই ভয় আমার, ? 
কি জানি কোন্ ছুষ্ট এমে লুঠ!বে তোর ভাগার। 
তাঁই বনি, লই, থাক্ এখানে, গিয়ে কাজ নাই; 
জামি দিয়ে ময়ারে তৌর় আনন জনাই। 
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ইহ! বলিয়া! শৃগালী মরণভয়ে এক ছুটে স্বামীর নিকট ফিরিয়! গেল এবং তাঁহাকে লইয়া 
সে অঞ্চল হইতে পলায়ন কবিন। অতঃপর তাহীবা আর নে মুখো হইতে পাঁরে নাই।, 

[সব্ধান তখন আঁমি এ অরণোর একটা বৃহৎ বনম্পতিতে দেবতা রূপে দগাস্তর প্রাপ্ত হইয়/ছিলাম। 

৪০৮--তিভিন্র-জাত্ষ ৷ 

[শাস্ত। গৃষরকুটে অডিবান দেবদত্ত ডাহার বধার্থ যে দকণ চেষ্টা করিখাছিল তহসধঘদ্ে, এই কথ! 

বনিয়াছিলেন। একদিন ভিঙ্ষুর| ধর্মমত এবিধয়ে ক্ধোগকধন করিতে লাগিলেন। ভাহীর| বলিমেন, 

“হো, 'দেবদত্ব কি দির্পন্র ও এনীর্ঘয। সে অজীতশক্রর সহিত মিলিয়। এবংবিধ উত্তম গুণধর সম্যবৃ- 
মধুদ্ধকে বিদষ্ট করিঝর জন্য তীরগাজ নিযুক্ত করিয়।ছিন, শিলাখও নিক্ষেপ করিয়াছিল, নালাগিরিকে ছাড়ি 
দিছিল” এই সময়ে শান্তা সেখানে উপস্থিত হইয়। ডাহাদের আলোচাসান বিষয় জানিতে পারলেন এধং 
বলিলেন, “ভগ্ুগণ, কেবল এখন নে, পূর্বেও দেবদত্ত আগার বধের জনা চে করিয়াছিল। এখন কিন্ত 
মে আসার মনে আাসমাত্র জন্মাইতে গাঁরে ন। অনস্থপ্ন তিনি মেই অতীত কথা আরঞ্ত করিলেন £-] 

পুরাকাণে বাবাণনীব।জ ক্রক্ষদ্তেব সময়ে বারাণনীতে এক সুবিখ্যাত আচার্ধা পঞ্চশত মাণবককে 

শিক্ষা দিতেন, তিনি একদিন চিস্তা কবিতে লাগিলেন, 'আমি এখানে থাকিলে নানা বাঁধ! বিশ্ন 
ঘটে, ছাত্রদিগেরও প্রকৃষ্ট শিক্ষা হয না। অতএব হিমালয় গিয়! বুনে বান কবিব ও ছাজরদিগকে 

শিক্ষা দিব।' তিনি ছাত্রদিগকে এই মঞ্কল্ জানাইলেন, তাহাদিগ্রেব দ্বাঝ| তিল, তুল, তৈল, 
বন্দি আনাইলেন এবং বনে গিয়া বাঁজপথেব অনতিদুবে এক স্থানে পর্ণশাল! নির্ধাণপূর্বক 
সেখানে বাস কবিতে লাগিলেন। ছা্রেবাও নিজ নিজ পর্ণশালা প্রস্তুত কবিল। তাহাদের 
জ্ঞাতিবদ্ধুবা তুলাদি পাঠাইত। একজন স্মুবিখ্যাত আঁচার্য) বনে আসি অধ্যাপনা করিতেছেন, 
এ সংবাদ গাইয়। রাজ্যবামী ন্তান্ত লোকেও তাহার জন্ত তঙুলাদি লইয়! যাইত ) যাহার! এ 
বনকান্তীবে উপস্থিত হইত, তাহীবাও বন দ্রধা দিত; এক ব্যক্তি আঁার্কে ছুগ্ধগানার্থ একটা 
সবৎস। ধেন্নু দান কবিয়াছিল। 

তাহার পর্ণশালাব নিকটে ছুইটা শাবক লইগ্ একট। গোধ। থাকিত। এক দিংহ ও এক 
ব্যান স্তাহার সঙ্গে দেখা করিতে যাইত। একটা তিত্তিবও ঘেখানে নিয়ত নিবদ্ধতভাবে বান 
কবিত এবং জীচার্ধা ধখন শিষ্যদিগিকে বেদমন্ত্র শিক্ষা দিতেন, তখন তাহা গুনিত। এইবূপে 

জমে সে বোদ্রয়ে ঝুৎপন্ন হইল। 
কালক্রমে, শিষ্যুদিগেব শিক্ষাপরিসমান্তির পূর্বেই, আচার্যোর মৃত্যু ঘটিল। শিষোর। তাঁহার 

শবদাহ কবিন, শ্ণানে একট! বালুকান্তগ প্রস্তত করিয়! বহুবিধ পুপের দ্বার সেখানে পুঁজ 
করিল এবং আচারের শোকে রোদন ও পবিদেবন করিতে লাগিল। তিত্ভিব তাহাদের 
বোদনেব কাবণ জিজ্ঞাস। করিল। তাহীর! বলিল, “আমাদের শিক্ষাসমাপ্তির পুর্ধেই আচার্য 
মারা গিম়্াছেন;, সেই জন্য কান্বিতেছি। দ্থদি তাহাই হইয়া! থাকে, তথাপি তোমব! নিশ্চিন্ত 
থাক; এখৰ হইতে আমিই তোযাদিগকে বেদ শিখাইব।* “তুমি বেদ জানিলে কিরূপে 
আঁীর্ধ্য যখন তোমাঁদিগকে পাঠ দিতেন, তখন আমি তাহা শুনিতাম। এইদধপে আমি বেদ 
তিনখানি আয় কবিয়াছি।”» “আপনি যাঁহা আত করিয়াছেন, দয়! করিয়।! আমাদিগকে 
তাহা শিক্ষা দিন।* “তবে শুন।৮ ইহ! বলিয়া তিত্তিব তাহাদের নিকট বেদের ছুরুহ অংশগুলি 
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এমন সহজে ব্যাখ্যা করিতে লাগিল যে, বোঁধ হুইল যেন থিরিশূ্গ হইতে নদী অবতরণ 

করিতেছে। ইহাতে অতিমাত্র তুষ্ট হইয়া শিব্যেব! গর ময় হইতে তিত্তির পণ্ডিতের নিকট 

বিদ্তাভ্যাম কবিতে লাগিন। তিভ্তিব পণ্তিতও সুবিখ্যাত আচার্ধ্ের পদে প্রতিঠিত হইয়া 
ডাহাদিগকে পাঠ দিতে প্রবৃত্ত হইল। শিষোবা তাহাৰ জন্ত স্মুবর্ণ পঞতর প্রস্তুত করিল এবং 

উহার উপর একটা চন্ত্রতপ ঝুলাইয়া রাখিল? তাহারা তাহাকে সুবর্ণপাত্রে মধু মিশ্রিত লাজা 
থাইতে দিত, নানা বর্ণের পুপদ্ারা তাহার গুজ! করিত। ফলতঃ তাহারা নান! একারে এই 
তিত্তিরের গ্রতি সম্মান দেখাইত। ভিত্তির পঞ্ডিত বনমধ্যে পঞ্চশত ব্রান্মণকুমারকে বেদ শিক্ষা 
দিতেছে, সমস্ত জদুবীপে এই সংবাদ গ্রচাবিত হইল। 

অনন্তর জগুবীপে একটা মহোৎসব হইবে বলিয়া ঘোষণ। হইল। লোঁকে এই সমারোহ 
দেখিবার জন্য ছুটিল। উৎদবক্ষেত্রটী বজনসমাকীর্ণ গিবিশিখরস্থিত সভাব ন্যায় শোভা পাইতে 
লাগিল। তিত্তির পঙ্ডিতেব যে সকল ছাঞ্জ ছিল, তাহাদের মাতা! পিত! শ্ব ্ব পুত্রদিগকে 
উৎদব দেখিবাব জন্ত সংবাঁদ পাঠাইলেন। ছাত্রের! তিত্তিরেব অন্মতি লইল এবং তিত্তিরের 
তত্বাবধান ও আশ্রমবক্ষাব ভাব গোঁধাব উপর দিয়! হ্থ স্ব নগবে চলিয়া গেল। 

এক দুঃস্থ * দুষ্ট পন্থী নানা দেশ বিচবণপূর্ববক এ আশ্রমে উপস্থিত হইল। গোঁধা তাহার 
অভার্থনা কবিল এবং “অমুক যারগায় চাউল আছে, অমুক যায়গায় তৈল লবণ ইত্যাদি আছে, 
ভাত ঝাস্থিয। খাউন' বিয়া নিজেব আহারেব চেষ্টা গেল। তগস্বী পূর্বাহ্ন অন্নপাক করিয়া 
গোঁধার শাবক ছুইটা মাঁবিল এবং তাহাদের মাংসে শুণ গ্রস্ত করিয়া খাইল, মধ্যাহ্ন তিতির 
গণ্ডিতকে ও বাটুবটাকে মারিয়! উদবসাৎ করিল, অপবান্ছে গাভীটা ফিরিয়াছে দেখিয়। তাহাঁকেও 
মাঁবিল এবং মাংস খাইয়৷ গাছতলায় শুইয়। নাক ভাকাইয়া নিদ্তা যাইতে নাগিঘ। বন্ধার 
সময় গ্োধ ফিরিয়া শাঁবকদুইটাকে দেখিতে না পাইয়! খুঁজিতে লাগিল। বৃক্ষদেবতা দেখিতে 
পাইলেন, গোঁধা শাবক ছুইটাব অনর্শনে কীপিতেছে। তিনি দিব্যান্ভাব-বলে তর্বন্বস্থ 
কৌটবে অবস্থিত হইয়। বলিলেন, 'গোধে, কীপিয়! লাভ নাই; এই পাপা! তোমাব শাবক 
ছুইটী, তিত্তিব, বন ও ধেন্ছ, মকলকে বধ কবিয়াছে, গ্রীবাদেখে দংশন কবিয়া ইহাৰ 
প্রাণাস্ত কব» গোঁধাব সহিত এইবপে আলাঁগ কবিবাব কানে বুক্ষদেবতা নিয় লিখিত প্রথম 
গাঁথা! বলিলেন $-- 

অন্প থাওয়াইলে যাঁরে, দেই দুরাচার নিরীহ সন্তান ছুটী থেয়েছে তোগার। 
জীবনাস্ত কর এর দংশিষ্প। গ্রীবায় , প্রাণ লয়ে ঘরে যেন নাহি ফিরে যাঁ। 

অনন্তর গোধা ছুইটী গ্াথ বলিল £-- 
ধাত্রীর শাটকবৎ সর্ধাস্ট ইহার মল লিপ্ত, হেন ফোঁন অঙ্গ পাওয়া ভার, 
যেখ|নে দশন যোর অচিন! হয়ে গাইতে পারে এরে যমের আঁলয়ে। 
অকৃতজ্ঞ অবসর খোলে অনুষণ উপকারকের ক্ষতি করিবে কখন। 
সনাগরা বহথঙ্কর! দিয়াও তাহায় তুষিতে কপ্সিন্ক।লে পার! নাহি বায়। 

ইহ! বলিয়া গৌধা৷ ভাবিল, “এ জাগিলে আমাকেও খাইবে। এজন্য সে নিজেব প্রাণবক্ষার্থ 
* 'নিশ্গতিকো'। গাঠান্তর 'নিকৃকারুণিকো-নি্টর] কেহ কেহ বিড উর ক র্ হ 'নিগঠো'-নির্থন্থ এই পাঠও 

+ আজীবক প্রভৃতি কয়েক শ্রেণীর প্রব্াজকেরা অতি অপরিত্ধ ত দেহে থাকিত। এই গীধায় তাহাদের মেই ফদত্যাগের দিকে কটাক্ষ আছে। মন্করিগোশীমিপুত্র আজীবক সমপ্রদায়ের প্রতিষ্ঠতা। আজীবকলিগের মহিত লৈ ও বুছদিখের বিহ পহ্রুতা হিল। অসীবক মীরা মগদেহে থাবিডেন। 
ত৯-্তৃ 
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পলাঁয়ন কবিন। পূর্বে যে সিংহেব ও ব্যাপ্রেব কথ! বলা হইয়াছে, তাহাবা! তিভিবেবও বন্ধু ছিল। 
কখন তাহারা তিত্তিরেব সঙ্গে দেখা কবিত ; কখনও বা তিত্তিব গিয়া! তাহাদিগকে ধর্মকথা 

গুনাইয়৷ আদিত। যে দিনের কথা হইতেছে, সে দিন সিংহ ব্যাপ্রকে বলিল, "ভাই, অনেক দিন 
তিত্তিরের সঙ্গে দেখ] হয় নাই; আজ বোধ হয় সাত আট দিনের কম হইবে না। তুমি গিয়া 
তাহার সংবাদ লইয়া আইস।” ব্যাদ্র ইহাতে মন্মত হইল এবং যখন গোঁধা পলায়ন কবিতেছিল, 
ঠিক দেই সময়ে উক্ত স্থানে গিয়া দেখিল যে, দুরাচাঁব তাঁপস নিদ্রা! যাইতেছে; আব তাহাব 
জটাব ভিভব তিত্তিব পঙ্জিতের পাক এবং ধেস্ছু ও বখমেৰ অস্থিগুলি রহিয়াছে। ব্যাপ্রবাজ এই 
সমস্ত দেখিল সুবর্ণ পঞ্জবে তিত্তিবকেও দেখিতে গাইল না; কাঁজেই সে ভাবিল, সেই পাপিষ্ঠই 
বোধ হয় ইহাদিগকে বধ কবিয়াছে। সে তাহাকে পদীঘাঁতে জাগাইন , পাপিষ্ ব্যাত্রকে দেখিয়া 
মহা, ভীত হুইল। ব্যার্ জিজ্ঞাসিল, প্তুমি ইহাদিগরকে মাবিয়া! খাইয়াছ কি?” সে উত্তব দিল, 
আমি মারিও নাই, খাইও নাই।” 'পাপাচাব, তুই না মাবিলে আব কে মারিবে বল্? সত্য 
কথা বল্, নইলে তোব প্রাণ বাচিবে না! * সে মবণভয়ে ভীত হইয়! বলিল, গোধাব ছান! ঢুইটা, 
বাছুবটা! ও গররুটা| মাবিয়। খাইয়াছি বটে, কিন্তু তিত্তিবকে মাৰি নাই।” গে বার বাব এইরূপ 
বলিলেও বাপ তাহার কথায় বিশ্বীদ করিল না , সে ভিজ্ঞাদিল, "তুই কোথ! হইতে আমিয়া- 
ছি?” আখি শ্রীতু, কলিঘদেশে বণিকৃদিগেব পণাতাৰ বহন কবিতাঁম ) তাহার পর এই এই 
কাজ করিয়া! এখানে আসিয়াছি « সে এইরূপে নিজেব সমস্ত ক্লৃতকর্শে্ব বলা! কবিন। তাহা 
গুনিগা ব্যাগ্র বনিল, "গাপিষ্ঠ তুই তিত্বিবকে না মারিলে আব কে মারিবে? চল্, তোকে 
মুগবাজ সিংহের নিকট লইয়া যাইি।* ইহা বলিয়া ব্যাপ্র লোকটাকে আগে আগে বাখিয়! ও 
ভয় দেখাইতে দেখাইিতে লইদ্া গেল। ব্যাপ্রবাজ লোকটাকে লইয়। আমিতেছে দেখিয়া সিংহ 
নিয় লিখিত গাঁথায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিল £-- 

কি হেতু, স্থবাহ, হুমি* এত তৃরাদ্ধিত আসিতেছ হেধা এই যুবক-সহিত ? 
তবরার কারণ তুমি ত্বর! করি বল, শুনিতে আমার তাহা বড় বৃতুহল। 

ইহার উত্তরে ব্যাপ্ত গঞ্চম গাথা বলিল £-_ 
পরম পণ্ডিত সখ! তিত্বির তোমার__ বুঝি বা নিধন আজ হইয়াছে টীর। 
শুনি এই পুকষের জীবন-কাঁহিনী, তিত্তির যে আছে স্থৃথে, নাহি মনে গাঁনি। 

তখন সিংহ ষষ্ঠ গাঁথা বলিল £__ 
জীবন-কাহিনী এর বঙ্গ কি শুনিলে 

কিরূপ দিয়াছে এই আত্ম-পর্িচয় » 
কি কি কার্য হেতু এর সিদ্ধান্ত করিলে, 
তিত্তিরে করিল বধ এই ছুরাশয় ? 

সিংহের এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যাপ্ত শেষের তিনটী গাথ| বিল $-_ 
ভ্রমিল কলিঙ্ন দেশে করিয়। বহদ 

বরণিকের পথা ভাওড £ নিজেই আবার 
সাজিয়৷ বণিক্ গেল দেশ দেশীন্তরে 
দুর্গম বন্ধুর পথে, চলিতে যাহাতে 
বেত্রের সাহায্য বিনা নাহি পারে কেহ। 

১১১১১১১১১১১ 

£ ব্যা্রদেহেহ পুরোধত্তাঁ অধ্ধ অভি শ্রগঠিত বলিয়া! ব্যাস্্রকে নুবাহ বলা! হইয়াছে। বর্ণাযোহ-জীডফেও 
(৩5১) হ্যান্রের এই দাম দেখা ঘ 



৪৩৮-_তিত্বিব-জীভক। বা 
০০০০ প৮৯০৯৯৮৮৯৯৯৮৯৯৯সপপপ লাস 

মিশিয়! নটের দলে কিছুদিন তরে 
দেখহিন দুওুদধ দর্শকমমাজে ? 
আবার ব্যাধের সঙ্গে হইয়া মিলিত 
ধরিল বনের পণ্ড বাগুর। বিশ্তারি। 

কত বা! করিব এর কুকার্ধা বরণন। 
ধরিল জীবিকা-হেতু ফাঁদ পাতি পাখী ; 
ধয়ালের কাজ করি, ধীন্তাদি মাপিয়া 
করিল অর্জন কিছু, শেষে দাঁতে হাঁরি 
খোয়াইল যাহ! ছিল বুদ্ধির বিপাকে । 
মংযম কাহাকে বলে কতু না জানিল। 
ঘাতক হইয়া ু নঃ। দণুগরস্ত যারা 
রাজাজঞায়, হস্তগদ ছেদ্ি তাহের 
কুণ্ডকের ধুমদানে অর্ধরাত্রি কালে 
রোধিল রক্তের ম্রোত ্ তস্থান হ'তে। 
আঁজীবক হ'ল শেষে, প্রত্রজ্যার কালে 
উষ্ণ পিওে হ'া দগ্ধ হত্ত পাঁপাস্বার * 

এই ত শুনেছি, ভাই, কাহিনী ইহার । 
বিচারি, এ সব এক সুঙ্গে মিলাইয়া। 
জটাত্তরে দেখি নেই লৌমপিও আর, 
মনে হয়, গ্াইটরে খবেরেছে পাঁমর , 
মেরেছে ষে তিত্তিরেরে, ভাহাও দিশ্চয। 

ধহ এ বোঁকটাকে জিজ্ঞাস! করিল, “তুমি ভিত্তির পণ্ডিতকে মাবিয়াছ কি? সে উদর 
দিল, “হা, গ্রতু1% গ্রক্কত উত্তব দিল বলিয়া! সিংহ ভাহাকে ছাড়িয়া দিতে ইচ্ছ! করিল। কিন্ত 
ব্যন্্ বিল, “এই পাপাত্মাব প্রাণ নাশ করাই কর্তবা।” সে তাহাকে দত্তদ্বার! দংশন 
করিন এবং একটা। গর্ত খু'ভিয়! তাহার যধ্যে ফেলিয়। দিল। এ দিকে ছাত্রেবা ফিবিয়৷ আসিব 
এবং তিত্তির পণ্ডিতকে দেখিতে ন! পাইয়৷ পবিদেবন কবিতে কবিতে চলি! গেল। 

[(কথান্তে শান্তা বলিলেন, “ভিক্ুগণ, দেবান্ত পূর্বেও আমার বধের জন্য চেষ্টার ত্রুটি করে নাই।” 
সমবধান--তধন দেখাত ছিল দেই জটাধর তাপ, কশাগৌতনী ছিধেন মেই গোধা, মৌদৃগলাফন ছিবেন 

সেই ঝাদ্ররাজ, নারিপুত্র ছিলেন সেই মিংহ, কাগ্রপ ছিলেন দেই বিখ্যাত আচার! এবং আঁমি ছিলাম সেই 
ভিদ্বির পতিত। 

৭. টাকাকার বলেদ যে আজীবকের। প্রত্্যাএহণের পর যখন প্রথম ভিক্ষীয় বাহির হইভ, তি হাতে উ্ণ অগ্পিও দিবার প্রথা ছিল। ০০ 
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